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Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
Tid: Måndag den 2 maj 2022, kl. 13:00  
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus. Samt digitalt, se separat länk.  
Ordförande: Harriet Swanberg (S) 
Sekreterare: Sigrid Erwall 
Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se 

Förhinder 
Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till sigrid.erwall@knivsta.se 

Föredragningslista 
Dnr 

1. Upprop

2. Justering (Förslag 9 maj)

3. Godkännande av dagordning

4. Anmälan av delegationsbeslut
a) BAB delegationslista mars 2022
b) Public 360, 2022-03-02 till 2022-04-24
c) Planenhetens yttrande för Vrå 1:3

Informationsärenden 
5. Information om planuppdrag för Kolonivägen

(Maria Cassel)
6. Information om planuppdrag för Gamla Alsike

(Maria Cassel)
7. Information om planuppdrag för Gredelby 2:1

(Maria Cassel)
8. Information om pågående beslut om avslut av ärende

Gredelby 2:113
(Maria Cassel)

http://www.knivsta.se/
mailto:sigrid.erwall@knivsta.se
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9. Information om ansökan om LOVA - medel för
skyfallskartering
(Maria Cassel)

10. Presentation om förstudie för verksamhetsområden
(Maria Cassel)

11. Transportplan
(Alexander Jonsson)

Beslutsärenden

12. Beslut att utreda organisation för avfallshantering
Ansvarig handläggare: Jenny Rydåker

SUN-2022/182 

13. Beslut att inte starta planarbete på Trunsta 3:2
Ansvarig handläggare: Andree Dage

SUN-2022/118 

14. Projektdirektiv översiktsplan
Ansvarig handläggare: Gösta Bergman

SUN-2022/165 

15. Uppföljning av kommunövergripande
kontrollområden 2021
Ansvarig handläggare: Karin Allard

SUN-2021/475 

16. Ansökan om tilldelning av KS ofördelade
investeringsmedel för belysning och markarbeten
vid Knivsta station
Ansvarig handläggare: Markus Sjölén Gustafsson

SUN-2022/109 

17. Bildande av naturreservatet Ängbyskogen
Ansvarig handläggare: Carin von Köhler

SUN-2021/386 

18. Ekonomisk uppföljning per sista mars 2022
Ansvarig handläggare: Ekaterina Widén

SUN-2022/63 



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2022-03-01 Till: 2022-03-31 Utskrift: 2022-04-04

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2021-074 Bifall 2022-03-18 Annika Rönnberg 3 000 kr

BAB 2022-001 Bifall 2022-03-03 Annika Rönnberg 13 100 kr

BAB 2022-004* Bifall 2022-03-02 Annika Rönnberg 17 650 kr

BAB 2022-008 Bifall 2022-03-10 Annika Rönnberg 1 138 kr

BAB 2022-011 Bifall 2022-03-25 Annika Rönnberg 23 140 kr

BAB 2022-014 Bifall 2022-03-29 Annika Rönnberg 6 381 kr

BAB 2022-015 Bifall 2022-03-25 Annika Rönnberg 3 582 kr

Summa: 67 991 kr

Antal poster: 7 st

Total summa: 67 991 kr

Totalt antal poster: 8 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2022-006 Avskrivet 2022-03-21 Annika Rönnberg 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 67 991 kr

Totalt antal poster: 8 st



Dokumentnr. Dokumenttitel Färdigst/exp‐datum Ansvarig person Dokumentkategori Dokumentarkiv
SUN‐2022/73‐4 Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av överklagat 

beslut om ingående av nyttjanderättsavtal (mål nr 1518‐22)
2022‐03‐31 Isak Bergdahl Delegationsbeslut Diariedokument

SUN‐2022/132‐2 Remissvar gällande Norrtälje kommuns 
bostadsförsörjningsstrategi.docx

2022‐04‐01 Gösta Bergman Delegationsbeslut Diariedokument

SUN‐2022/99‐2 Delegationsbeslut om antaget 
yttrande,föryngringsavverkning växtplatser för orkidén 
Knärot, Tagsta 6:6. A4056‐2022

2022‐03‐09 Carin von Köhler Delegationsbeslut Diariedokument

SUN‐2022/66‐2 Samråd om fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna 
tätort

2022‐03‐17 Gösta Bergman Delegationsbeslut Diariedokument
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Från: Knivsta Kommun 
Skickat: Thursday, March 17, 2022 3:41 PM 
Till: 'tillstandsenheten.uppsala@polisen.se' 
Ämne: A094.427/2022, begäran om yttrande angående ansökan om offentlig 

tillställning. Team Utan Gränser Cykelklubb 
Bifogade filer: Remissyttrande.pdf 
 
Hej, 
 
Bifogat finns Knivsta kommuns yttrande på ärende A094.427/2022. 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Alexander Jonsson 
Tf Gatuchef 
Samhällsbyggnadskontoret, Knivsta kommun 
Kontaktcenter Knivsta: 018-34 00 00 
Besöksadress: Centralvägen 18, Knivsta 
Postadress: Knivsta kommun, 741 75 Knivsta 
www.knivsta.se 
 

 
 

Från: tillstandsenheten.uppsala@polisen.se <tillstandsenheten.uppsala@polisen.se>  
Skickat: den 1 mars 2022 10:40 
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 
Ämne: Remiss i ärende A094.427/2022 
 

Begäran om yttrande 
 
Bifogade handlingar översänds till kommunen för yttrande enligt 3 kap. 2 § (1993:1617) 
ordningslagen.  
 
Polismyndigheten önskar svar på följande frågor.  
 
1. Om den i ansökan aktuella platsen är detaljplanelagd, samt i förekommande ifall platsen har 
detaljplanelagts och upplåtits som allmän plats eller kvartersmark?  
2. Om marken i fråga förvaltas av kommunen?  
3. Om kommunen enligt 3 kap. 2 § ordningslagen tillstyrker eller avstyrker den tilltänkta 
användningen av platsen? 
4. Om kommunen för sin tillstyrkan uppställer villkor enligt 3 kap. 15 § ordningslagen?  
 
Svar på frågorna 3 och 4 önskas inte ifall tillståndsärendet (i sin helhet) avser mark som förvaltas av 
någon annan än kommunen, eller (i sin helhet) avser kvartersmark som är detaljplanelagd för annat 
ändamål än hamnverksamhet och den är avsedd att tas i anspråk enligt nyttjanderättsavtal med 
kommunen.  
 
Svar önskas senast 2022-03-15. Vänligen uppge Polismyndighetens diarienummer i remissvaret (se 
ovan).  
Svarsadress: tillstandsenheten.uppsala@polisen.se 
 
Vänligen, 
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Urban Davidsson 
Handläggare 
Förvaltningsrätt 2 Mitt RA 
 
Telefon: 010-5676952  
urban.davidsson@polisen.se 
 
Polismyndigheten 
Box 3007, 750 03  UPPSALA 
Besök: Svartbäcksgatan 49, Uppsala 
Telefon till polisen: 114 14 
 

 
 
Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt. 
polisen.se 
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 Samhällsbyggnadskontoret 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 
 

 
 

Svar på begäran om yttrande, Polismyndigheten 
A094.427/2022 

 
Knivsta kommuns yttrande 
 

1. Platsen är ej detaljplanelagd. Enligt Knivsta kommuns Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Knivsta kommun ska vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen 
Brunnbybadet jämställas med offentlig plats. Detta med stöd av 1 kap. 2 § andra 
stycket ordningslagen. 

2. Marken förvaltas av Knivsta kommun. 
3. Knivsta kommun tillstyrker den tilltänkta användningen av platsen. 
4. Knivsta kommun ställer upp krav enligt 3 kap. 15 § ordningslagen att sökande efter 

avslutad tillställning ska ta bort använd utrustning samt städa av ytan avseende 
uppkommen nedskräpning. 
Sökanden ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder vid grillning och eldning och 
följa rekommendationer gällande hantering av brandrisk på kommunens  hemsida. Om 
sökanden är osäker på vad som gäller kan den kontakta kommunen för råd.  
 

 
 
 
 
Alexander Jonsson 
Tillförordnad Gatuchef 

Alexander Jonsson 
Tillförordnad Gatuchef 

Diarienummer: SUN-2022/98 

 
Tel: 018-34 70 99 
Alexander.jonsson@knivsta.se 

Polismyndigheten  
Rättsavdelningen 
Förvaltningsrätt 2 Mitt RA 

Datum: 2022-03-17  
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Svar på begäran om yttrande, Polismyndigheten 
A094.427/2022 

 

Knivsta kommuns yttrande 
 

1. Platsen är ej detaljplanelagd. Enligt Knivsta kommuns Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Knivsta kommun ska vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen 

Brunnbybadet jämställas med offentlig plats. Detta med stöd av 1 kap. 2 § andra 

stycket ordningslagen. 

2. Marken förvaltas av Knivsta kommun. 

3. Knivsta kommun tillstyrker den tilltänkta användningen av platsen. 

4. Knivsta kommun ställer upp krav enligt 3 kap. 15 § ordningslagen att sökande efter 

avslutad tillställning ska ta bort använd utrustning samt städa av ytan avseende 

uppkommen nedskräpning. 

Sökanden ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder vid grillning och eldning och 

följa rekommendationer gällande hantering av brandrisk på kommunens  hemsida. Om 

sökanden är osäker på vad som gäller kan den kontakta kommunen för råd.  

 

 

 

 

 

Alexander Jonsson 

Tillförordnad Gatuchef 

Alexander Jonsson 

Tillförordnad Gatuchef 

Diarienummer: SUN-2022/98 

 

Tel: 018-34 70 99 

Alexander.jonsson@knivsta.se 

Polismyndigheten  

Rättsavdelningen 

Förvaltningsrätt 2 Mitt RA 

Datum: 2022-03-17  
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Handläggare 
Jenny Rydåker 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-01 

Diarienummer 
SUN-2022/182 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Beslut att genomföra en översyn av organisation och arbetssätt för 
avfallshantering 

Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över

organisationen för avfallshantering för att säkerställa en ändamålsenlig, behovsanpassad
och kostnadseffektiv organisation.

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa en effektiv och kostnadsanpassad organisation med effektivare 
arbetsprocesser uppdras därför till samhällsbyggnadskontoret att göra en översyn av 
organisation och arbetssätt för kommunens samlade avfallshantering. Översynen ska 
inkludera så väl verksamhet i egen kommunal regi, fördjupat samarbete med andra 
kommuner liksom alternativ där verksamhet kan drivas av andra aktörer. 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret och avfallsenheten ansvarar för insamling och behandling av 
hushållsavfall, grovavfall och slam från enskilda avlopp. Enheten arbetar utifrån mål och 
visioner formulerade i en avfallsplan som ingår i Knivsta kommuns renhållningsordning. 
Verksamheten upphandlar och följer upp entreprenadavtal samt ansvarar för planering och 
utveckling. Under de senaste åren har flera större förändringar skett: Bostadsnära insamling 
infördes 2020 och har lett till betydande ökning av sorteringsgraden för restavfallet vilket 
bidragit till ökade mängder återvunnet material och kommunens anläggning för 
slamhygienisering har färdigställts och driftsatts 2021. Verksamheten har också tydligt 
påverkats av pandemin under 2020 och 2021 med fortsatt fler besökare, framför allt för 
återbruket vid kretsloppsparken, och ökade mängder avfall till materialåtervinning.  

Avfallsverksamheten redovisar för 2021 ett underskott på 2,1 miljon kronor vilket beror på att 
kostnaderna för införandet av bostadsnära system inte kunnat täckas då förväntade 
regeringsbeslut senarelagts. Jämfört med 2020 har verksamhetens samlade intäkter förvisso 
ökat med 8,6% (intäkter totalt 23,9 miljoner kronor) men kostnaderna har ökat i ännu större 
omfattning, 16,7% (kostnader totalt 27,2 miljoner kronor).  

För att säkerställa en effektiv och kostnadsanpassad organisation med effektivare 
arbetsprocesser uppdras därför till samhällsbyggnadskontoret att göra en översyn av 
organisation och arbetssätt för kommunens samlade avfallshantering. Översynen ska 
inkludera så väl verksamhet i egen kommunal regi, fördjupat samarbete med andra 
kommuner liksom alternativ där verksamhet kan drivas av andra aktörer. Återrapportering till 
nämnden ska ske under 2022.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet om utredning medför ingen ekonomisk konsekvens. Ekonomiska konsekvenser som 
framkommer av utredningen beskrivs i framtida beslut.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande, 2022-04-01 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
Jenny Rydåker    

Samhällsbyggnadschef    
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Att genomföra en utredning påverkar inte barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare
Andree Dage

Tjänsteskrivelse
2022-04-11

Diarienummer
SUN-2022/118

Planhandläggare

Samhällsutvecklingsnämnden

Beslut att inte starta planarbete på Trunsta 3:2

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden inleder inte planarbete på Trunsta 3:2 i enlighet med
planbesked BMK-2016-479 och avslutar planärendet.

Sammanfattning av ärendet

Markanvisning för området gavs i april 2016. Markanvisningen förnyades i januari 2018. I
januari 2020 inkom ytterligare en förfrågan om att förnya avtalet vilket inte gjorts. Positivt
planbesked gavs i oktober 2016 (BMK-2016-479). Samtidigt som positivt planbeskedet gavs
togs beslut om att upprätta förslag till detaljplan.

Ärendet

Översiktlig bild till vänster och mer detaljerad bild till höger. Ungefärligt område för planbesked
markerat i rött.

Markanvisning för området gavs i april 2016. Markanvisning innebär att företaget har under
avtalstiden, som är maximalt 24 månader, en ensamrätt att förhandla med kommunen om
förvärv av fastigheten. Avtalet innebär inte ett löfte om försäljning. Markanvisningen
förnyades i januari 2018. I januari 2020 inkom ytterligare en förfrågan om att förnya avtalet
vilket inte gjorts.

Positivt planbesked gavs i oktober 2016 (BMK-2016-479). Ansökan gällde uppförande av
ungefär 70 st bostäder i form av flerbostadshus, parhus/radhus och företagscenter med
kontor, handel och/eller industri. Samtidigt som positivt planbeskedet gavs togs beslut om att
upprätta förslag till detaljplan för Trunsta 3:2 och att planen skulle genomföras med utökat
förfarande.
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I kommunens förslag till Stadsutvecklingsstrategi 2035 (antagen våren 2022) pekas området
ut som ett möjligt område för mobilitetshubb och som kvarter som utvecklas efter 2035.
Utveckling av aktuellt område bör av denna anledning avvaktas.

Urklipp från förslag till Stadsutvecklingsstrategi 2035

Ekonomisk konsekvensanalys

Bedömningen är att ett avslut av ärendet inte medför några ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande, 2022-04-11

Ansökan om planbesked, 2016-05-11

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Planenheten

Fastighetsägare

Planbeställare (genom planenheten)

Jenny Rydåker Maria Cassel

Samhällsbyggnadschef Tf Planchef



 § 52 Beslut att inte starta planarbete på Trunsta 3:2 - SUN-2022/118-1 Beslut att inte starta planarbete på Trunsta 3:2 : Beslut att inte starta planarbete på Trunsta 3:2

Sida 3 av 3 

 
 

 

  

 

 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Att inte påbörja en detaljplan påverkar inte barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Gösta Bergman 

Tjänsteutlåtande 
2022-04-08 

Diarienummer 
SUN-2022/165 

Översiktsplanerare 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Projektdirektiv översiktsplan 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Översiktsplan 2035 – Projektdirektiv för
framtagandet av en ny översiktsplan, daterad 2022-04-11

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en
ny översiktsplan för Knivsta kommun i linje med föreslaget projektdirektiv.

Sammanfattning av ärendet 

Vid samhällsutvecklingsnämndens senaste sammanträde beslutades att 
samhällsutvecklingsnämnden ger planenheten i uppdrag att starta förberedelsearbete för att 
ta fram en ny översiktsplan för Knivsta kommun.  

Ärendet 

Vid samhällsutvecklingsnämndens senaste sammanträde 2022-03-14 beslutades att 
samhällsutvecklingsnämnden ger planenheten i uppdrag att starta förberedelsearbete för att 
ta fram en ny översiktsplan för Knivsta kommun (SUN-2022/65). Vidare beslutades att ge 
planenheten i uppdrag att till kommande möte återkomma med förslag till projektdirektiv för 
ny översiktsplan. 

Förberedelsearbetet är nu avslutat och ett projektdirektiv är framtaget. Under finansiering 
och ekonomi beskrivs tillgängliga medel för arbetet med översiktsplanen. Tillgängliga medel 
bedöms vara tillräckligt för de aktiviteter som behövs för att ta fram en översiktsplan såsom 
framtagade av miljökonsekvensbeskrivning, scenarier, bostadsförsörjningsprogram, grafisk 
profil och kommunalekonomisk analys. Tillgängliga medel planeras även att användas till en 
övergripande trafikinfrastrukturutredning som ingår som ett delprojekt i arbetet med 
översiksplanen. 

För att säkerställa innehåll och kvalitet i översiktsplanen kan flera styrdokument revideras 
och vissa utredningar arbetas fram som underlag till översiktsplanen: 

- VA-plan
- Kulturmiljöprogram
- Skyfallskartläggning och skyfallsplan
- Jordbruksmarksutredning
- Näringslivs- och marknadsanalys med geografisk utblick
- Planeringsunderlag för behov av kultur- och fritidsanläggningar

Revidering av dessa styrdokument och framtagandet av dessa utredningar saknar 
finansiering i nuläget (uppskattningsvis 3500 tkr) och kommer att spelas in till mål- och 
budgetprocessen. För vissa av dessa utredningar kommer det att sökas statligt stöd. 



 § 53 Projektdirektiv översiktsplan - SUN-2022/165-1 Projektdirektiv översiktsplan : Projektdirektiv översiktsplan

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Medel för arbetet med en ny översiktsplan finns avsatta i budget för 2022 samt i 
ändringsbudget från april. I inriktningsbeslutet med planeringsramar för drift 2023-2026 finns 
ytterligare medel avsatta, detta beskrivs närmare i projektdirektivet.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-08 
Översiktsplan 2035 – Projektdirektiv för framtagandet av en ny översiktsplan, 2022-04-11 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Planenheten 
 
 
 
Jenny Rydåker   Maria Cassel 
Samhällsbyggnadschef   Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet att bifalla samhällsbyggnadskontorets förslag på projektdirektiv samt beslutet att ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta med att ta fram en ny översiktsplan påverkar 
inte barn. Dock påverkar själva arbetet med att ta fram en översiktsplan barn och unga. I och 
med att en översiktsplan ska visa kommunens viljeriktning gällande mark- och 
vattenanvändning, så påverkar arbetet samtliga kommuninvånare och därmed även barn och 
unga. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Grundläggande information  

Bakgrund 

Översiktsplanen ska i enlighet med plan- och bygglagen visa på kommunens 
viljeriktning gällande mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen ska redogöra 
för hur mark och vatten ska utvecklas och bevaras för att säkerställa en långsiktig 
hållbar utveckling. En översiktsplan ska även redogöra för hur kommunen tar 
hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen tillgodoses och hur 
miljökvalitetsnormer ska följas.  

Den nu gällande översiktsplanen antogs i december 2017. I mars 2022 gav 
samhällsutvecklingsnämnden planenheten i uppdrag att starta förberedelsearbetet 
med att ta fram en ny översiktsplan samt att ta fram och gå upp för beslut om ett 
projektdirektiv (SUN-2022/65).  

Syfte 

Framtagandet av en ny översiktsplan har följande syften:  

 Redogöra för kommunens viljeriktning gällande mark- och 
vattenanvändning 

 Uppdatera översiktsplanen så att den svarar mot nya och ändrade 
förutsättningar, krav, utmaningar och möjligheter  

 Bidra till att långsiktiga hållbarhetsmål kan nås 
 Stärka vägledningen för framtida planering  
 Ta ytterligare steg i utvecklingen av den kontinuerliga 

översiktsplaneringen.  

Styrning 

Samhällsutvecklingsnämnden är uppdragsgivare och fattar beslut om uppdrag och 
projektdirektiv liksom beslut om samråd och granskning i enlighet med plan- och 
bygglagen. Samhällsutvecklingsnämnden kommer utöver kontinuerliga 
avstämningar under arbetet med översiktsplanen, även att fatta vissa 
inriktningsbeslut vid behov, vilka kan vägleda fortsatt arbete med översiktsplanen.  

Samhällsutvecklingsnämnden kommer sedan, tillsammans med kommunstyrelsen 
och till sist kommunfullmäktige, att fatta beslut om antagande av översiktsplanen. 

För samhällsutvecklingsnämndens och kommunstyrelsens (samt andra nämnders) 
övriga medverkan under arbetet med översiktsplanen, se avsnittet Process och 

delaktighet. 
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Mål 

Ett antal projektmål har tagits fram inför arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. Översiktsplanens effektmål kommer att hanteras senare i processen. 

1. En antagen översiktsplan 2025 

Att en ny översiktsplan är färdig antagen år 2025  
2. En översiktsplan baserad på Boverkets ÖP-modell 

Att översiktsplanen baseras på Boverkets ÖP-modell för att i framtiden 
förenkla en vidare digitalisering av översiktsplanen och därmed underlätta 
en kontinuerlig översiktsplanering.  

3. En översiktsplan som tagits fram tillsammans med invånare och 

verksamma i kommunen 

Att översiktsplanen har tagits fram genom ett brett deltagande hos 
invånare och verksamma i kommunen samt representerar en samsyn kring 
kommunens framtida utveckling.  

4. En användbar och genomförbar översiktsplan  

Att översiktsplanen är användbar för de kontor och enheter som använder 
översiktsplanen i sitt dagliga arbete, samt att implementering av 
översiktsplanen i kommunens dagliga arbete sker. 

Förutsättningar 

Icke förhandlingsbara förutsättningar 
Översiktsplanen är lagreglerad och måste uppfylla de krav som ges i plan- och 
bygglagen samt miljöbalken. I linje med att skapa grunderna för en kontinuerlig 
översiktsplanering ska utformningen av planen svara upp mot Boverkets modell 
för översiktsplanering, vars syfte är att skapa en enhetlighet över landet gällande 
översiktsplaner, t.ex. plankartor.  

Avgränsningar och krav 

Den nuvarande översiktsplanens tidshorisont 2035 med utblick till 2050 bibehålls. 
Genom tidshorisonten 2035 sätts översiktsplanen i ett sammanhang med 
fyrspårsavtalet och den framtagna stadsutvecklingsstrategin. Vidare är det viktigt 
att översiktsplanen blickar längre fram för att kunna ge en bra vägledning gällande 
mark- och vattenanvändning.  

Översiktsplanen och dess struktur behöver analyseras utifrån de ändrade 
planeringsförutsättningar som har tillkommit efter det att den nuvarande 
översiktsplanen antogs. Det handlar om t.ex. fyrspårsavtalet och revideringar av 
Arlandas påverkningsområde.  
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Strukturen av översiktsplanen ska utgå från Boverkets nya ÖP-modell och därmed 
lägga grunden för en kontinuerlig översiktsplanering men även förbereda för en 
digitalisering av den översiktliga planeringen.  

Översiktsplanen ska fungera som ett övergripande strategiskt dokument som ger 
tydlig vägledning gällande strategiska frågor och avvägningar. Översiktsplanen 
ska vara flexibel med avseende på att den hanterar framtida osäkerheter, t.ex. ny 
lagstiftning och ny kunskap. Översiktsplanen ska ligga till grund för vidare 
planarbete och vara ett stöd i kommunens kontinuerliga arbete.  

Viktiga aspekter framåt 

Landsbygd och stad 

En översiktsplan är kommunövergripande och ska täcka kommunen i sin helhet. 
Det är viktigt att redogöra både för landsbygden och stadens förutsättningar och 
utvecklingspotential. Knivsta består i stor del av landsbygd och därmed utgör 
utvecklingen av landsbygden en viktig del av kommunens utveckling i stort. Det 
finns också samverkan mellan stad och landsbygd som översiktsplanen ska 
hantera och redogöra för med målet att tillskapa en hållbar utveckling över hela 
kommunen.  

Allmänna intressen och kunskapsunderlag  

Plan- och bygglagen och miljöbalken anger ett antal allmänna intressen som 
översiktsplanen ska göra avvägningar mellan och ge stöd och vägledning i vidare 
planering. Vid sidan av översiktsplanen finns ytterligare lagstyrda dokument samt 
kommunala styrdokument som har bäring på den fysiska planeringen, t.ex. 
riktlinjer för bostadsförsörjning, VA-plan samt grönstrukturplan. Strategiska 
styrdokument utgör viktiga underlag för arbetet med översiktsplanen för att kunna 
göra avvägningar mellan olika allmänna intressen. Översiktsplanen är ett 
strategiskt dokument som ska ta hänsyn till de förutsättningar som finns samt de 
förutsättningar och de styrdokument som redan finns och ge strategisk vägledning. 

Process och delaktighet  

Översiktsplanen är ett viktigt kommunalt styrdokument och påverkar många, både 
inom och utanför den kommunala verksamheten. Under processen att ta fram en 
översiktsplan är det därför viktigt att dokumentet utvecklas med stor och bred 
delaktighet. Arbetet kommer därför behöva ske i nära samverkan med den övriga 
förvaltningen samt med samhällsutvecklingsnämnden, kommunstyrelsen och 
övriga facknämnder och bolag inom kommunkoncernen. Dialog behöver även 
föras med föreningar, organisationer, det lokala näringslivet, regionala aktörer 
som grannkommuner, region Uppsala samt länsstyrelsen. Kommuninvånarna är 
en viktig målgrupp för dialog, både unga och gamla.  
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För att skapa en nära samverkan inom förvaltningen och bolag har en bred 
projektgrupp och referensgrupp bildats för projektet. För att uppnå en nära 
samverkan med den politiska organisationen är ambitionen att ha löpande 
arbetsmöten 2-4 gånger per år tillsammans samhällsutvecklingsnämnden och 
kommunstyrelsen. På dessa arbetsmöten kan olika fokusområden att hanteras, som 
exempelvis översiktsplanens övergripande mål och effektmål. Övriga nämnder 
och bolag kan att bjudas in där så bedöms lämpligt. Utöver arbetsmöten kommer 
avstämningar med samhällsutvecklingsnämnden ske löpande. Avstämningar med 
den övriga politiska organisationen, främst med kommunstyrelsen, kommer att 
ske vid behov. Under avsnittet Styrning beskrivs styrningen av arbetet med att ta 
fram översiktsplanen. 

Att föra dialog med civilsamhället, det lokala näringslivet och kommuninvånarna 
är av yttersta vikt för att säkerställa en ändamålsenlig och hållbar 
samhällsutveckling i kommunen. Lokal kunskap behöver inhämtas för att 
säkerställa kvalitet i översiktsplanen och samsyn kring framtida utveckling. 
Knivsta kommuns medborgarråd är ett värdefullt verktyg i att skapa delaktighet i 
processen med att ta fram en ny översiktsplan. Formerna för medverkan och 
dialog är centrala för arbetet med översiktsplanen och kommer att beskrivas i en 
kommunikationsplan. 

Länsstyrelsen har en särskild roll som rådgivare, regelbevakare och företrädare för 
statliga intressen och bjuds att aktivt följa processen, exempelvis i framtagandet 
av en miljökonsekvensbeskrivning. Till översiktsplanearbetet knyts också 
planerings- och infrastruktursansvariga aktörer som exempelvis Region Uppsala 
och Trafikverket. Dialog med grannkommuner görs i linje med plan- och 
bygglagen samt andra tillfällen när så behövs.  

Kopplingar till andra projekt och verksamheter 

Översiktsplanearbetet har kopplingar till många andra projekt och verksamheter 
inom kommunen. De pågående projekt som påverkar översiktsplanen är följande: 

 Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster i tätorterna 
 Grönstrukturplan 
 Transportplan för hållbar mobilitet 
 Knivsta 2035 
 Åtgärdsvalsstudie fyrspårets omland 

Arbetet är beroende av informationsutbyte och samplanering med andra projekt 
varför projektledare och projektmedlemmar har ett uttalat uppdrag att säkerställa 
att informationen förmedlas.  

Utöver dessa interna projekt förväntas flera andra underlag vara av vikt för 
översiktsplanens utformning. Det gäller i synnerhet Trafikverkets 
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lokaliseringsutredning för fyra spår, men även Svenska kraftnäts ledningsdragning 
genom kommunen, samt lokaliseringsutredning för ledningsdragning till Käppala. 
Det pågår därtill en förstudie kring att koppla samman Norrvatten med Uppsala 
kommuns dricksvatten. 

Tidplan 

Tidsplanen redogör för projektets huvudsakliga aktiviteter och när i tid de är 
tänkta att genomföras. Tidsplanen definierar inom vilka ramar projektet är tänkt 
att genomföras inom. Beroende på olika faktorer kan tidsplanen komma att 
justeras eller anpassas till de nya förutsättningarna för projektet.  

Aktivitet Vår 
2022 

Höst 
2022 

Vår 
2023 

Höst 
2023 

Vår 
2024 

Höst 
2024 

Vår 
2025 

Höst 
2025 

Projektplanering         

Tidig dialog         

Underlag, utredningar, analyser, målarbete         

Samråd – dialog         

Granskning – dialog         

Antagande och laga kraft         

Finansiering och ekonomi 

Arbetet med översiktsplanen finansieras genom beslutad budget för 2022 samt 
genom den ändringsbudget som det fattades beslut om under april 2022 (KS-
2022/117). Det finns även ett inriktningsbeslut med planeringsramar för drift 
2023-2026 (KS-2022/48). Nedan redovisas tillgängliga medel till utredningar och 
konsultstöd, det vill säga tillgängliga medel utöver lönekostnader. 

År Budget (enligt beslutad ändringsbudget) Kommentar 

2022 2 500 tkr med ändringsbudget 
inräknad (2000 tkr) 

Medel att ta fram utredningar samt övrig 
finansiering kopplat till översiktsplanens 
framtagande i 2022 års budget tillsammans 
med ändringsbudget. 

2023 2 000 tkr Medel för att ta fram utredningar samt övrig 
finansiering kopplat till översiktsplanens 
framtagande.  

2024 2 000 tkr Medel för att ta fram utredningar samt övrig 
finansiering kopplat till översiktsplanens 
framtagande.  

2025 2 000 tkr Medel för att ta fram utredningar samt övrig 
finansiering kopplat till översiktsplanens 
framtagande.  
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De tilldelade medlen kommer att användas för att ta fram de utredningar, underlag 
och konsultstöd som behövs för att ta fram en ny översiktsplan. Det bedöms 
exempelvis omfatta arbetet med scenarier och miljökonsekvensbeskrivning, 
kommunalekonomisk analys, bostadsförsörjningsprogram samt grafisk profil. En 
övergripande trafikinfrastrukturutredning ingår även som ett delprojekt i arbetet 
med översiktsplanen och täcks av budgeten. 
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Handläggare 
Karin Allard 
Liza Larsén Ogden 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-18 

Diarienummer 
SUN-2021/475 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot rapporten gällande uppföljning av fem
övergripande internkontrollområden för 2021.

2. Samhällsutvecklingsnämnden bedömer att utförda kontroller av de fem övergripande
kontrollområdena i 2021 års intern kontrollplan i tillräcklig hög grad har utrett
omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.

3. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot, utreder och hanterar identifierade
åtgärdspunkter och/ eller utvecklingsområden.

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen 
och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett tillfredsställande sätt.  

Under 2021 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 

I rapporten av de fem kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten under respektive uppföljning. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Övriga underlag för beslut 
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för 
samhällsutvecklingsnämnden. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef  
 
 

Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen de fem övergripande kontrollområdena enligt intern kontrollplanen för 2021 
syftar till att visa hur förvaltningen arbetar med dessa områden. Beslutet om att godkänna 
uppföljningen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar snarare om 
att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög 
kvalitet i verksamheterna.  

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 
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Anmälan av delegationsbeslut  
 

Inledning  
Inför framtagandet av samhällsutvecklingsnämndens interna kontrollplan för 2021 identifierades fem 
kommunövergripande områden, varav Anmälan av delegationsbeslut var ett. Risken för 
delegationsbeslut är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Med anledning 
av det har denna uppföljning av nämndens anmälan av delegationsbeslut genomförts. 
 
Kontrollmoment: Uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna 

delegationslistor under utvald period. 

 
Bakgrund  
Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. Beslut kan 
fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till annan att fatta 
beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan delegera till utskott, 
ledamot, ersättare eller till anställd inom förvaltningen att fatta beslut på nämndens vägnar. 
Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För att ett beslut skall vinna laga kraft 
krävs dock att de anmäls på nämnden. Syftet med anmälan är att delegationsbesluten skall redovisas i 
nämndens protokoll och därmed ”offentliggöras” så att medborgare kan ta del av besluten. Invånaren 
har därmed en möjlighet att laglighetspröva det fattade beslutet. 
 
Metod  
Vid två tillfällen har registraturen genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet. 
Stickproven är ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. Besluten har jämförts mot 
delegationslistor och kontroll har varit huruvida besluten anmälts till nämnd, om det är gjort inom 
skälig tid samt om delegationspunkten är hänvisad i beslutet.  
Kontrollen under 2020 innehöll tre stickprovstillfällen. Efter utvärdering av denna kontroll bedömdes 
två stickprovstillfällen per år vara tillräckligt för att få en bild av hur delegationsbesluten hanteras. 
 
Resultat 
 
Nämnd 

 
Antal 

stickprov 

 
Antal ärenden 

anmält till nämnd 

 
Antal ärenden anmält 

till nämnd i skälig tid 

 
Antal hänvisningar till 

delegationspunkt i beslut 

SUN- maj 2 2 2 0 
SUN- sep 2 2 2 0 

 
För samhällsutvecklingsnämnden granskades två stycken stickprov i maj och två stycken i september. 
Vid båda stickprovstillfällena var besluten anmälda till nämnd och i skälig tid men vid samtliga 
tillfällen saknades hänvisning till delegationspunkten i besluten, vilket är en mindre avvikelse. 
 
Analys och slutsatser  
Hanteringen av beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning bedöms fungera 
tillfredsställande. Antalet fattade delegationsbeslut borde vara fler med tanke på kontorets storlek och 
mängd ärenden. 
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Beskrivningen hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive nämnd.  
Kontoret bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas samt att hänvisning till 
delegationspunkt finns med. 
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Arbetsmiljö  
 
Inledning  
Inför framtagandet av Samhällsutvecklingsnämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken 
var hög för att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i verksamheten. En icke 
välfungerande arbetsmiljö kan leda till stress, samt hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Med 
anledning av det skulle denna uppföljning av arbetsmiljön inom nämndens verksamheter genomföras.  
 
Kontrollmoment: Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och rutiner inom systematiskt 

arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 

 
Bakgrund 
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kommun har 
Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till biträdande 
enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa nivåers 
respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter.1 
 
Knivsta kommun arbetar systematisk, både proaktivt och reaktivt, med arbetsmiljöfrågor. Det 
förebyggande arbetet sker främst via dialog och skapandet av goda relationer på arbetsplatsen. Det 
reaktiva arbetsmiljöarbetet handlar om rehabilitering och att återställa hälsa, för att möjliggöra 
återgång till en hälsosam arbetsmiljö. I syfte att stödja cheferna i deras uppdrag utges varje år en så 
kallad Arbetsmiljöalmanacka (numera digitalt via Chefsportalen från 2021) där exempelvis 
utbildningsinsatser och tips inför lämpliga områden att ta upp vid arbetsplatsträffar finns. Övriga 
insatser som stödjer kommunen i det systematiska arbetsmiljöarbetet är Rehabiliteringsverktyget 

ADATO2, KIA3, Arbetsmiljöfonden4 och MedarbetarPulsen.5 

 

Resultat  
Ingen uppföljning inom detta kontrollmoment har genomförts under 2021 på grund av brist på 
resurser. 
 
Utveckling av arbetsmiljöuppföljningen fortskrider och har intensifierats under 2021 med 
förberedelser för att under 2022 ge förutsättningar till att implementera arbetsmiljömodulen i det 
gemensamma verksamhetssystemet Stratsys. Detta medför att vi från och med 2021 på helårsbasis och 
därefter löpande i förhållande till den under hösten 2021 fastställda årsplanen för kommunens 
skyddskommittéer, kommer få en förbättrad kvalité på underlag gällande arbetsmiljöuppföljning från 
såväl lokal som central nivå. Årsplanen innehåller olika uppföljningsmoment knutet till olika delar av 
året. Rapporter framställs för de olika momenten inom Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och 
kommer framgent även utgöra underlag för internkontroll av Arbetsmiljö.  
 
Innehållet i kommande uppföljningar kommer att vara: 
- den löpande och även årliga uppföljningen av Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), vilket 
innehåller information och analys av såväl sjukfrånvaro som Olycksfall och Tillbud 
                                                           
1 HR-kontorets dokument Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar – nivå 1- 4, 
daterat 2019-05-06, se arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete för mer information om 
arbetsmiljöansvaret. 
2 Genom rehabiliteringsverktyget ADATO får chefer en signal när en medarbetare har tre sjuktillfällen under den 
senaste sexmånadersperioden, vilket ger signal om att ett Omtankessamtal ska hållas för att förebygga ohälsa och 
sjukskrivningar. 
3 KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och risker i 
arbetsmiljön. 
4 Arbetsmiljöfonden är en form av ”intern försäkring”, där ekonomiska medel sätts av för åtgärder inom 
hälsoområdet. 
5 Knivsta kommun Personalbokslut 2019. 
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- skyddsronder inkluderande åtgärder och handlingsplaner 
- riskbedömningar 
 
Ovan uppföljningar kommer att utgöra ingång i kommande internkontrollrapporter inom 
arbetsmiljöområdet på såväl verksamhetsnivå som upp till aggregerade nivåer/nämnder och 
Kommunfullmäktige. 
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Bisysslor 
 
Inledning  
Inför framtagandet av Samhällsutvecklingsnämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken 
var hög för att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. Konkurrerande 
verksamhet mellan kommunen och medarbetaren kan leda till förtroendeskada och i förlängningen till 
uteblivna intäkter. Med anledning av det skulle denna uppföljning av nämndens kontroll av bisysslor 
genomföras.  
 
Kontrollområde: Kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av regelverk och rutiner 

kopplade till bisysslor 

 

Bakgrund 
En bisyssla kan innebära att någon extraarbetar i en annan anställning, utövar uppdrag eller 
bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även ett extraarbete, för 
huvudarbetsgivaren, kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en ekonomisk 
ersättning. Aktiviteter tillhörande privatlivet som att sköta sina och familjens intressen och privata 
angelägenheter samt utöva en hobby räknas inte som bisyssla. Bestämmelserna om bisysslor finns 
i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c och Lagen om offentlig anställning (LOA) 7-7c §.67 
För medarbetare i en kommun gäller som huvudregel att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna i 
kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller 
förtroendeskadlig. Generella förbud mot bisyssla är därför inte tillåtna. Förtroendeuppdrag inom 
fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB.8 
Förtroendeuppdrag kan däremot utgöra bisyssla enligt LOA. För medarbetare i kommunalt 
aktiebolag anslutet till Sobona (tidigare Pacta) gäller inte reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i 
LOA. Där gäller istället att bisysslan inte får påverka medarbetarens handläggning av ärenden i 
sitt arbete hos arbetsgivaren, enligt bestämmelserna i AB §8 c. Arbetsgivare har ingen skyldighet 
att fatta beslut om godkända bisysslor enligt varken LOA eller AB. Arbetsgivaren ska känna till 
att medarbetaren har en bisyssla. Kännedomen ska vara tillräcklig för att kunna bedöma bisysslan 
och förbjuda den om det krävs. Förbud om bisyssla enligt AB ska förhandlas ska 
enligt Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) §§ 11‐14.9 
En utblick mot kommuner i Sverige visar att flera kommuner antagit riktlinjer för hur frågan om 
bisysslor ska hanteras i kommunen. Det gäller både de rent arbetsrättsliga frågorna, samt frågor 
om kontroll i förhållande till upphandling, för att motverka jäv, korruption och förtroendeskada.10 
I en rapport från Statskontoret, framgår att bisysslor är vanligt förekommande bland 
offentliganställda, företeelsen är lite studerad och utvecklingen inom den offentliga verksamheten 
har bidragit till att risken för förtroendeskadliga bisysslor har ökat.11 Det finns också uppgifter som 
tyder på att det inte alltid är tydligt vad som gäller angående bisysslor i kommunala bolag, också 
då bestämmelserna skiljer sig åt beroende på om den anställde arbetar i kommun, eller i 
kommunalt bolag.12 

 
Resultat  
Ingen uppföljning inom detta kontrollmoment har genomförts under 2021 på grund av brist på 
resurser. 

                                                           
6 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
7 Lag (1994:260) om offentlig anställning (för denna text är det 2§ och 7-7 c§ som är relevanta). 
8 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
9 Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:50. 
10 Se exempel Ulricehamn Riktlinjer för bisysslor och jäv KF2018:0426 och Umeå Riktlinjer för bisysslor 
20181219 antagna av personalnämnden. 
11 Offentligt anställdas bisysslor - En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. 
S10. 
12 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. 
S55. 
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Analys och slutsatser  
Varje chef har i uppdrag att årligen tillsammans med sin medarbetare i samband med 
Medarbetardialogen ta upp frågan huruvida bisyssla föreligger. Frågeställningen är särskilt adresserad 
att tas upp minst vid detta tillfälle. Under 2021 har ingen enkät skickats ut för att säkerställa att detta 
skett. Tidigare års undersökningar visar att detta sker, vilket medverkar till bedömningen att det inte 
föreligger någon brist i hanteringen.  
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Ekonomisk förvaltning 
 
Inledning 
Inför framtagandet av samhällsutvecklingsnämndens interna kontrollplan för 2021 identifierades fem 
kommunövergripande områden, varav Ekonomisk förvaltning var ett. Risken för den ekonomiska 
förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konsekvenserna kan bli allvarliga. Med 
anledning av det har denna uppföljning av nämndens ekonomiska förvaltning genomförts. 
 
Kontrollmoment: att kontrollera korrekt attest vid representation, att utgifter konterat på 

investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt kontering. 

 
Bakgrund 
Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen. Uppföljningen 
fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej tillförlitlig redovisning kan leda 
till att beslut fattas på felaktiga grunder.  
I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 
fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för 
kvalitetsutveckling i verksamheterna. 
 
Metod 
Stickprov genomfördes slumpmässigt av fakturor sorterat på datum för respektive nämnd. 
 
Resultat  
Kontroll Antal stickprov Samhällsutvecklingsnämnden 

Korrekt attest vid representation 3 Mindre avvikelse 

Kontering investeringsprojekt 3 Ingen avvikelse 
Rätt kontering 4 Ingen avvikelse 

 
Analys och slutsatser 
I helhet bedöms hanteringen av ovan kontrollmoment fungera tillfredsställande. En mindre avvikelse 
konstaterades vad det gäller korrekt attest vid representation. Nuvarande attestreglemente efterlevdes 
inte tillfullo. 
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden 
Ett utvecklingsområde har identifierats: Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter behöver arbeta 
med att säkerställa att rätt attest tillämpas vid kontering av representationskostnader så att dessa 
efterlever kommunens styrdokument. 
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Upphandling och inköp  
 
Inledning  
Inför framtagandet av Samhällsutvecklingsnämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken 
var hög för att inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kommunens 
styrdokument. Risken är då att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU)13 och att 
kommunen tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende mot allmänheten, samt att 
kommunen bryter mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och tappar förtroende i sina 
relationer med leverantörer. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens arbete med 
upphandling och inköp genomförts.  
 
Kontrollmoment: Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer.  
 
Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på marknaden 
och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig upphandling vid 
inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lagen om offentlig upphandling 
(LOU),14 lagen om valfrihetssystem (LOV),15 lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 
(LUF)16 samt lagen om upphandling av koncessioner.17 Grundläggande principer för offentlig 
upphandling är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och 
transparens.  
 
Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp kan 
antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramavtal är en 
överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upphandlas enligt 
LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen har ett gällande 
ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom avrop på ramavtalet för 
att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.  
 
Om det saknas ett ramavtal ska en upphandling genomföras. Det finns flera olika 
upphandlingsförfaranden. Vilket förfarande som kan användas beror på avtalets värde samt på vilken 
typ av tjänst som ska upphandlas. De så kallade Tröskelvärdena är de beloppsgränser som avgör vilket 
upphandlingsförfarande som är lämpligt. Tröskelvärdena ändras kontinuerligt.18 
 
Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktigaste 
styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och 
upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel. Enligt 
riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att främja social 
rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar. 
 
Det är varje verksamhets skyldighet att genomföra upphandlingar och avrop på ramavtal enligt LOU, 
samt i enlighet med kommunens styrdokument inom området. Det är viktigt att kommunen följer 
gällande regler. Konsekvenserna om vi inte gör det kan bli kostsamma, dels på grund av högre priser 
men också på grund av att kommunen kan bli skadeståndsskyldig, samt tappar förtroende gentemot en 

                                                           
13 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
14 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
15 Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
16 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. 
17 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 
18 Aktuella tröskelvärden finns i Svensk Författningssamling och publiceras på bland annat Konkurrensverkets 
webbplats. 
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leverantör som gått miste om en försäljning. Mot bakgrund av detta har den här uppföljningen av 
varsamhetens arbete med upphandling och inköp genomförts.  

Metod  
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har 
analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr som 
inkommit det gångna året19 har granskats. Det som analyserats är om kraven är uppfyllda enligt lag 
eller kommunens styrdokument, alternativt genom avtalstrohet.  

Resultat (resultat år 2020 i parentes) 

Analys och slutsatser  
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 10 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet. 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden 
Inga utvecklingsområde har identifierats.  

19 För att granska ett helt år används som kontrollperioden sep 2020 till augusti 2021 



Sida 1 av 4 

Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-11 

Diarienummer 
SUN-2022/109 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Ansökan om tilldelning av KS ofördelade investeringsmedel för 
belysning och markarbeten vid Knivsta station 

Förslag till beslut 
1. Samhällsnämnden ansöker om 2,8 miljoner kronor från budgetposten KS ofördelade

investeringsmedel för åtgärder för att stärka trygghetskänslan runt Knivsta station.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet 
Det finns en vilja att  vill öka tryggheten runt Knivsta station. Det saknas dock medel för gatu- 
och trafikenhetens i samhällsutvecklingsnämndens budget för 2022 för att kunna prioritera 
en upprustning under året. Samhällsutvecklingsnämnden ansöker därför om tilldelning av 2,8 
miljoner från KS ofördelade investeringsmedel för att stärka tryggheten runt Knivsta station 

Bakgrund 
Det finns en vilja att öka trygghetskänslan runt Knivsta station. 2018 genomförde Knivsta 
kommun en medborgardialog kring tryggheten i den offentliga miljön. En majoritet av 
invånarna i kommunen svarade att de kände sig trygga i kommunen. Bland de platser som 
beskrevs som otrygga ingick bland annat tågstationsområdet och Knivsta centrum. 
Anledningar som framfördes till otryggheten var bland annat för lite gatubelysning.  

Gatukontoret ansvarar för drift och underhåll av gatubelysningen. Belysningen inspekteras 
och åtgärdas löpande men åtgärderna behövs främst vid äldre belysning på andra platser i 
kommunen. 
Upplevd trygghet nattetid och planering för en trygg offentlig miljö 
Olika människor upplever offentliga miljöer på olika sätt. Samma plats kan upplevas olika 
under olika timmar av dygnet. Centrala platser upplevs ofta som mer trygga under dagen då 
det är ljust och fler rör sig där på platsen. Det finns samband mellan fysisk miljö, brottslighet 
och trygghet. Det finns flera studier som pekar på att god belysning minskar antalet brott och 
att den påverkar tryggheten. Mer belysning gör det lättare att orientera sig på platser där det 
är mörkt och skapar flera alternativa rörelsestråk. Bättre belysning kan också minska 
brottsligheten på platsen (både utsattheten för klotter och exempelvis cykelstölder) 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för trygghetsfrågor i kommunen men 
trygghetsfrågor berör samtidigt kommunens samtliga nämnder. Nämnder ska var och en 
inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt (6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Enligt Reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun § 48 är samhällsutvecklingsnämnden 
ansvarig för kommunens uppgifter beträffande bl.a. byggande, drift och underhåll och 
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förvaltning av allmänna platser såsom vägar, broar, torg och parker. Kommunstyrelsen kan 
avsätta medel från budgetposten KS ofördelade investeringsmedel för att möjliggöra för 
samhällsutvecklingsnämnden att kunna vidta särskilda trygghetsskapande åtgärder vid 
stationen.  
 
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med gata- och trafikenheten som ansvarar för 
kommunens gator, torg och övrig hårdgjord allmän platsmark. Det finns idag fyra 
cykelparkeringar i anslutning till Knivsta station:  

• Cykelparkeringen söder om stationen, vid korsningen Centralvägen och Knistavägen, 
• Cykelparkeringen längsmed Centralvägen norr mitt emot Bröderna Modins hus 

(Swedbank), 
• Cykelparkeringen norr om stationen, vid bussterminalen i höjd med Staffansvägen, 

och  
• Cykelparkeringen väster om järnvägsspåren i höjd med Kapellvägen.  

 
Enligt gatu- och trafikenheten finns i dag möjlighet att förbättra belysningen på flera av 
cykelparkeringarna genom att sätta ut fler lyktstolpar. Belysning kan installeras direkt på 
cykelparkeringarna norr, söder och väster om stationen.  
 
Cykelparkeringen i höjd med bröderna Modins hus (Swedbank) är dock i dåligt skick. För att 
gatu- och trafikenheten ska kunna åtgärda belysningen på parkeringen krävs förberedande 
markarbeten och att nya cykelställ införskaffas innan belysningen kan installeras. Kostnaden 
för upprustning av cykelparkeringen, samt de nya lyktstolparna beräknar gatu- och 
trafikenheten till 2,8 miljoner kronor. Dessa kostnader överskrider enhetens driftsbudget för 
2022.  
 
För att möjliggöra att belysningen och därmed tryggheten stärks runt hela stationsområdet 
föreslår förvaltningen att samhällsutvecklingen ansöker om att tilldelas ytterligare 2,8 miljoner 
från posten KS ofördelade investeringsmedel för att på så sätt finansiera de ökade 
kostnaderna som upprustningen skulle innebära. Den politiska viljan är att belysningen ska 
vara på plats innan hösten. Då krävs att arbetet utförs under sommaren. För att få ett snabbt 
beslut hos kommunstyrelsen krävs att beslutet omedelbart justeras.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget innebär att 2,8 miljoner omfördelas från KS investeringsbudget. Pengarna 
investeras i att rusta upp den offentliga miljön vid Knivsta station. Investeringen antas öka 
trygghetskänslan runt stationen under flera år.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-11 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Gatu- och trafikenheten 
 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Beslutet syftar till att stärka trygghetskänslan i den offentliga miljön. Barn och framförallt 
ungdomar rör sig i den offentliga miljön nattetid och miljöns planering påverkar även deras 
upplevda trygghet.  

2. Hur har barns bästa beaktats?
Barn har enligt barnkonventionen rätt till liv, överlevnad och utveckling. De har också rätt till 
social trygghet. Att öka tryggheten i Knivstas utomhusmiljöer bedöms vara i linje med barnets 
bästa.  

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
I det här fallet bedöms åtgärden inte ha några intressekonflikter gentemot barn. Att öka 
belysningen runt stationen gör området mer attraktivt att vistas i under kvällstid vilket ökar 
trygghetskänslan och minskar risken för att utsättas för brott. Att rusta upp cykelställen 
minskar risken för cykelstölder.  

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Carin von Köhler 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-14 

Diarienummer 
SUN-2021/386 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Bildande av naturreservatet Ängbyskogen 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar Knivsta kommun det område som
framgår av den heldragna röda linjen i beslutshandlingens beslutskarta som
naturreservat.

2. Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen.
3. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun inskränkningar i rätten

att använda mark- och vattenområden i den utsträckning som behövs för att uppnå
syftet med reservatet. Inskränkningarna framgår av beslutshandlingens
reservatsföreskrifter, del A.

4. Med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar Knivsta kommun fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla de intrång som behövs för att
tillgodose syftet med reservatet och som framgår av beslutshandlingens
reservatsföreskrifter, del B.

5. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun ordningsföreskrifter
om vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet. Ordningsföreskrifterna
framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del C.

6. Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. fastställer Knivsta kommun skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen.

7. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars
rättigheter att använda mark-, och vattenområden berörs inom reservatsområdet.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen beslutar att bilda ett kommunalt naturreservat av Ängbyskogen i 
överensstämmelse med de föreskrifter och geografisk utbredning som ligger till grund för 
beslutet. 

Bakgrund 

År 2016 gavs förvaltningen uppdraget att ansöka om statliga LONA-medel 
(naturvårdsverkets lokala naturvårdsmedel), med syfte att bilda naturreservat för Gredelby 
hagar och Trunsta träsk samt utreda de två områdena Kölängens ädellövskog och 
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Ängbyskogen inför eventuella bildanden av kommunala naturreservat (SUN-2016/648).  
Förvaltningen föreslår utifrån utredningarna bildandet av ett naturreservat i Ängbyskogen i 
syfte att bevara naturliga processer och ett tillgängligt friluftsliv.  
Ängbyskogen är ett grönområde som är utpekat i översiktsplanen som ett viktigt tätortsnära 
grönområde. Skogen nyttjas idag flitigt av flera förskolor, en skola, ett stort antal 
friluftslivsorganisationer och ryttare och fotgängare. Upplandsleden går genom skogen. 
Skogen hyser också höga naturvärden som framförallt är knutna till en kontinuitet av gamla 
träd, död ved och kalkpåverkad mark. 

Beslutshandling inklusive bilagor för naturreservat Ängbyskogen har tagits fram med hjälp av 
befintliga och nya inventeringar av naturvärden och värden för friluftslivet. Området har 
naturvärdesinventerats enligt standard av certifierat naturföretag och besökts ett flertal 
gånger av tjänstepersoner från kommunen. Naturreservatets avgränsning och funktion har 
stämts av mot de åtaganden kommunen har gjort genom det så kallade Fyrspårsavtalet.  
Dialog har förts om förslaget till beslut med bland annat länsstyrelsen i Uppsala län, 
Upplandsstiftelsen, lokala intresseorganisationer och allmänheten. 
Justeringar som har gjorts efter tidigare dialog med nämnden innefattar möjlighet för 
intilliggande fastighetsägare 
att röja sly och 
kapa grenar intill deras fastighetsgräns, en breddning av möjligheten att begränsa 
granbarkborrar med olika åtgärder och föreskrift som förbjuder jakt har strukits. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Arbetet med att utreda de tre reservatsområdena har skett parallellt.  
Kostnaden för att ta genomföra LONA-projektet  har 
uppgått till 638 000 kronor och  finansierats med 319 000 kronor 
genom LONA-medel. Återstående 
319 000 kronor har finansierats genom parkenhetens driftsbudget.

Vid bildandet av naturreservatet har kommunen möjlighet att ansöka om markåtkomstbidrag, 
vilket kan motsvara upp till 50% av fastighetens marknadsvärdeminskning.  

Den årliga drift- och underhållskostnaden beräknas ligga kvar på samma nivå som i dag. 
Besökstrycket i skogen ökar, vilket sannolikt kommer att öka behovet av driftskostnader över 
tid. Detta behov är dock oberoende av reservatsbildning. Skötselplanen som ingår i 
reservatsbeslutet kommer att kunna effektivisera skötseln av området då det underlättar 
prioriteringen av åtgärder.  

Barnkonsekvensanalys 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-04-14
Beslutshandling bildande av Naturreservatet Ängbyskogen, med bilagor. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
Kommunstyrelsen 

Jenny Rydåker 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar. 

Bildandet av naturreservatet Ängbyskogen säkrar barnens tillgång till närnatur på mycket 
lång sikt. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?
Syftet med reservatet är delvis friluftsliv och naturpedagogik.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Bildande av naturreservatet Ängbyskogen i Knivsta kommun 

 

Beslut 
 

Knivsta kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område som 

utmärkts på bifogad beslutskarta som naturreservat. 

Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 

vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 

reservatsområdet. 

Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 
 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och 

bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, 

skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 

Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 
 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, 

sumpskog, fuktäng, samt den biologiska mångfald i form av arter, 

strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer, 

 återställa trädklädd betesmark,  

 nyskapa barrnaturskog, 

 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 

skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 

 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde med både trädklädda 

och öppna marker, som stimulerar till naturupplevelser, ett aktivt friluftsliv 

och utomhuspedagogik.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamhet eller annan aktivitet 

som riskerar att påverka kontinuitet av tillgång till gamla, döende och 

döda träd, 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 

området, 

 hävda öppna gräsmarker, brynmiljöer och betesmarker, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 genomföra åtgärder som syftar till att återställa områdets hydrologi,   

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 
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Skälen för beslutet 
De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs av naturskogsartad 

tallskog, barrnaturskog, kalkbarrskog, trädklädd betesmark, sumpskog, med rik 

mångfald av kärlväxter, svampar och insekter. Hela området fungerar som 

tätortsnära natur- och friluftsområde för allmänheten och som strategiskt placerad 

lokal för utomhuspedagogik, bland annat för kommunens naturskola. 
 

 

Föreskrifter 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Knivsta kommun 

med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan 

angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 

 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning i rätten  

att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet.  
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att: 
 

1. avverka, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på annat sätt 

skada eller föra bort levande eller döda träd eller buskar med undantag för 

 

- fällning av träd eller kapning av grenar som utgör fara för människor, 

byggnad eller anordning efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 

- fällning av träd, kapning av grenar eller röjning av sly som är 4 cm eller 

större i diameter i samband med underhåll av intilliggande byggnad eller 

anläggning, efter överenskommelse med reservatsförvaltaren.  

- kapning av sly och grenar med en diameter under 4 cm med handredskap 

inom 10 m från gräns mot egen bostadstomt, enligt område i bilaga 2. Träd 

som är mindre än 4 cm i diameter men särskilt markerade av förvaltaren i 

syfte att säkra en trädkontinuitet får inte kapas. Kapade grenar och sly ska 

forslas bort eller lämnas i reservat efter överenskommelse med 

reservatsförvaltaren, 
 

2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, spränga, muddra, schakta, plöja, 

dämma, nydika, underhållsrensa dike, skyddsdika eller på annat sätt föra bort 

vatten, utfylla, tippa, skada stenblock, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan 

markbearbetning med undantag för 

 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

 

3. uppföra byggnad eller anlägga väg, mast, antenn eller annan anläggning eller 

anordning med undantag för, 
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- uppförande av anordning i samband med underhåll av intilliggande 

byggnad efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 

 

4. dra fram ny mark- eller luftledning eller ledning i vatten, 

 

5. framföra motordrivet fordon med undantag för 

 

- hämtning av fällt jaktvilt 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

 

6. anordna upplag, 

 

7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 

 

8. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande, 

 

9. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras med undantag för 

 

- tamboskap i samband med beteshävd, 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

10. upplåta plats för camping, uppställning av husvagn, släpvagn eller motordrivet 

fordon. 

 
Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och 

innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som är nödvändiga för att 

kunna sköta reservatsområdet eller för att kunna utöva sin särskilda rätt, t.ex, 

servitut.  

 
B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av särskild 

rätt till fastighet förpliktas att tåla 

 

Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och 

att följande åtgärder vidtas: 

 

1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt gällande anvisningar, 

 

2. igenläggning av diken på ett sätt som inte skadar, eller försumpar mark utanför 

reservatet, i avsikt att minska avrinningen ut ur reservatet,  

 

3. anläggande och underhåll av stängsel eller byggnader för djurhållningens behov,  

 

4. uppmärkning, anläggande och underhåll av stigar och spänger för vandring, samt 

leder för cykling och ridning,  sittbänkar, rastplats, eldstad, vindskydd, 

toaletter, vedförråd,  
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5. fällning eller ringbarkning av mindre träd och röjning av sly i syfte att friställa 

grova lövträd eller tall eller öka ljusinsläpp i skog och skogsbryn. Fällda träd ska 

lämnas kvar i skogen, ris och sly får fraktas ut, 

 

6. naturvårdsinriktad luckhuggning eller utglesning av gran inom område markerat 

på karta, bilaga 2. Fällda träd får fraktas ut,  

 

7. anordning av tillfälliga upplag i samband med skötsel av reservatsområdet, 

 

8. slåtter eller bete,  

 

9. åtgärder i syfte att upprätthålla en trädfri yta i området utmarkerat i bilaga 2,  
 

10. åtgärder i syfte att undvika eller begränsa större angrepp av granbarkborre som 

kan hota prioriterade bevarandevärden, genom barkning, rotkapning av vindfällda 

träd samt utplacering av fällor eller fångstvirke, eller annan åtgärd med syfte att 

begränsa storskaliga angrepp av granbarkborre. Inga träd som fälls i detta syfte 

ska föras ut ur naturreservatet, med undantag för eventuellt fångstvirke, 

 

11. mekanisk bekämpning av invasiva eller främmande arter och stammar, 

 

12. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 

 
 

C.  Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas och om 

ordningen i övrigt inom naturreservatet 
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:  

 

1. insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för mindre kollekt för 

artbestämning och plockning av matsvamp,  

 

2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller     

plockning av enstaka individer för artbestämning, utan att skada 

bevarandevärdena,  

 

3. elda eller grilla på annan än av Kommunen särskilt iordningställd plats, eller 

utan Kommunens tillstånd,  

 

4. framföra motordrivet fordon, 

 

5. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift, 

 

6. tälta utan Kommunens tillstånd, 

 

7. cykla annat än på markerade cykelstigar, 
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8. rida, annat än på markerade ridstigar,  

 

9. utan Kommunens tillstånd sätta upp markeringar såsom snitslar eller 

orienteringskontroller annat än tillfälligt i samband med förenings- eller 

skolaktivitet eller liknande,  

 

10. utan Kommunens tillstånd anordna tävling eller arrangemang med fler än 75 

deltagare. 

 

Undantag från föreskrifterna 

 

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för: 

 

- förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 

genomföra de skötsel- och andra åtgärder som behövs för att tillgodose 

syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan, 

 

- Kommunen, eller av Kommunen utsedd uppdragstagare, att i uppföljnings-, 

miljöövervaknings- eller pedagogiskt syfte utföra inventeringsverksamhet, 

nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation 

av växt- och djurliv inom naturreservatet, 

- genomförande av biologiska undersökningar som inte skadar 

bevarandevärdena. För sådana undersökningar krävs dock Kommunens 

tillstånd, 

 

- Kommunens naturskola att inom den utomhuspedagogiska verksamheten 

elda, såga av grenar eller sly samt framföra motordrivet fordon för 

transporter kopplade till verksamheten, 

 

- innehavare av särskild rätt att utföra de åtgärder som omfattas av den 

särskilda rätten. Detta gäller t.ex. underhåll av befintligt ledningsnät och 

transformatorstation, luftkablar och vägar, 

 

- personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vidta 

nödvändiga åtgärder i samband med övervakning, bekämpning av brand, 

oljeutsläpp, kemikalieutsläpp eller i samband med andra insatser. Anmälan 

ska om möjligt göras till kommunen i förväg, annars efter genomförandet.  
 

 

Fastställelse av skötselplan 
Med stöd av 3 § i förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan, bilaga 4. 
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Uppgifter om naturreservatet 
Naturreservatets namn Ängbyskogen 

Kommun Knivsta 

Markägare Knivsta kommun 

Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 
Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 

Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 
framgår av översiktskarta, bilaga 3. 

Naturgeografisk 

region 

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark 

(2014), Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta 

kommun, Ekologigruppen, (2019) 

Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 

(2019) 

Markslag och naturtyp 

(ungefärliga arealer) 

Barrnaturskog 44 ha 
Naturskogsartad tallskog 14,7  ha  

Trädklädd hagmark 11,5 ha  

Sumpskog 2 ha 

Äng/Vall 7,1 ha 

 

Beskrivning av naturreservatet 
 

Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort 

och är en del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen 

överallt utom i söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. 

Skogsgränsen är djupt flikig och i låglänta partier går åkermarken långt in i 

skogsområdet. På många platser är skogen tät hela vägen ut till brynet, men det 

finns också delar där brynet är luckigt och i olika stadier av igenväxning. 

Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i söder och sumpskog 

och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns resterna av ett 

torp med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla trädbärande 

hagmarksområden med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets 

inre områden består av lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 

 

Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större 

krondike som delvis har växt igen. I reservatet ingår en gammal inäga som 

sannolikt brukats som äng. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av 

asp och buskage av framförallt slån. 
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Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att 

det är en variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen 

genomkorsas av ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- 

sydlig riktning. Ett vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 

 

Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar 

som ett refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att 

den kan fungera som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för 

hackspettar och andra arter som kan röra sig övre större områden. 

 

Ängbyskogen berörs av Åtgärdsprogrammet för Kalktallskogar och Skyddsvärda 

träd.  

 

Kommunens bedömningar 
Ängbyskogen utgör ett, ur naturvårdssynpunkt sett, mycket värdefullt naturområde 

bestående av barrnaturskog, kalkbarrskog, natutrskogsartad tallskog, 

ädellövmiljöer och sumpskog och vilka hyser en stor mångfald, av växt- och 

djurarter. Skogen är också mycket värdefull som rekreations- och friluftsområde 

för de boende i Knivsta kommun. 

 

För att områdets värden ska bestå behöver området undantas från exploatering 

som innebär att områdets natur- och friluftslivsvärden påtagligt skulle skadas. 

Vidare behövs vissa skötselinsatser för att dessa värden ska bestå och stärkas. 

Kommunen har bedömt att området därför bör förklaras som naturreservat. 

 

Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt 

växt- och djurliv och Levande skogar genom att 79,4 hektar skyddsvärd natur ges 

ett långsiktigt skydd. Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla 

friluftslivsmålen Attraktiv tätortsnära natur och Skyddade områden som resurs för 

friluftslivet. 

 

Kommunen bedömer att detta beslut är förenligt med en ur allmän synpunkt sett 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området 

gällande kommunala översiktsplanen. 

Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 

vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

 

Ärendets beredning 
Skogen är utpekat som ett viktigt tätortsnära grönområde i kommunens 

översiktsplan (2017). Flera inventeringar och planer, såsom Knivsta kommuns 

grönstrukturplan, 2016, Knivsta kommuns skogsskötselplan, 2014 har framhållit 

områdets höga naturvärden. Området har naturvärdesinventerats enligt standard 

2016. 
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Delar av området är klassat som Naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen. Ett stort 

antal arter är också inrapporterade i Artportalen från området. 

 

Synpunkter gällande hur naturreservatet nyttjas har insamlats från ett flertal 

friluftslivsorganisationer och allmänheten under år 2021.  

 

Inkomna remissynpunkter 

 
Se samrådshandling, bilaga 5. 

 

Upplysningar 
Reservatsbeslutet kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas, 

vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart, även om 

de överklagas. 

 

Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka 

talan hos mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet på 

vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning 

eller inlösen annars går förlorad. 

 

Knivsta kommun är förvaltare av naturreservatet. 

 

Knivsta kommun ska enligt 2 kap. 9 § miljötillsynsförordningen (2011:13) utöva 

operativ tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a 

§§ miljöbalken gäller bl.a. att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 

kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot 

meddelad föreskrift, kan Kommunen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid 

vite förelägga om rättelse. 

 

Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med 

stöd av lagen meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider 

mot föreskrifter för naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och 

stormskadad skog kan lämnas orörda. 

 

Enligt 3 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har, efter en eventuell 

brand, ägaren eller nyttjanderättshavaren ansvar för bevakning i den utsträckning 

som har beslutats av räddningsledaren efter avslutad räddningsinsats. Behövs 

bevakning med hänsyn till risken för ny brand men kommer bevakningen inte till 

stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller 

nyttjanderättshavarens bekostnad. 

 

Fastighetsägaren innehar jakträtt på sin mark och rätten att överlåta denna enligt 

jaktlag (1987:259). 

 



 § 56 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen - SUN-2021/386-3 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen 20220413

 

 Beslutshandling 10(36) 

  naturreservatet Ängbyskogen 

 2022-04-13 Dnr: SUN 2021/386 

     
  

 

 

 

Knivsta kommun kan meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl 

och om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

 

Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till 

skydd för naturmiljön, till exempel: 

 

- Fridlysning av vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon enligt 

jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. 

miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845). 

 

- Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) 

med visst förbud mot körning i terräng, 

 

- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) 
 

 

Bilagor 
 

1. Beslutskarta,  

2. Föreskriftskarta 

3. Översiktskarta 

4. Skötselplan med bilagor 

5. Samrådshandling 
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Hur du överklagar  
Kommunens beslut får överklagas till länsstyrelsen i Uppsala län.  

 

Om du vill överklaga beslutet ska ditt överklagande ska vara hos kommunen inom tre 

veckor från det att beslutet kungjordes. Om sista dagen för överklagande infaller på en 

lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen 

kommer in nästa vardag.  

 

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men ges in till kommunen som 

prövar om ditt överklagande lämnats in i rätt tid. Har ditt överklagande kommit i tid 

vidarebefordrar kommunen det till länsstyrelsen.  

 

Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om ditt namn, person- eller 

organisationsnummer, adress, telefonnummer (dock inte hemligt telefonnummer), epost 

och annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. Dessutom ska adress och 

telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där du kan nås för delgivning 

anges.  

 

Du behöver ange vilket beslut som du överklagar (diarienummer och beslutsdatum), varför 

du anser att kommunens beslut är felaktigt och vilken ändring av beslutet du begär samt de 

omständigheter (bevis) du åberopar till stöd för din begäran.  

 

Mejla ditt överklagande till knivsta@knivsta.se eller skicka det med post till:  

 

Knivsta kommun  

741 75 Knivsta 
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Skötselplan för naturreservatet 

Ängbyskogen 

Knivsta kommun 
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SKÖTSELPLANENS SYFTE   
 

Skötselplanen avser främst att ge anvisningar om hur reservatet ska förvaltas för att syftet 

med naturreservatet ska tillgodoses. Skötselplanen kan, inom ramen för syfte och 

föreskrifter, justeras vid behov. Knivsta kommun ansvarar för revidering och fastställande 

av skötselplaner. 

 

 

SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL 
 

Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 

värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, skydda, återställa 

eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 

Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 

 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, 

sumpskog, fuktäng, samt den biologiska mångfald i form av arter, 

strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer, 

 återställa trädklädd betesmark,  

 nyskapa barrnaturskog, 

 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 

skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 

 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde med både trädklädda 

och öppna marker, som stimulerar till naturupplevelser, ett aktivt 

friluftsliv och utomhuspedagogik.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamhet eller annan aktivitet 

som riskerar att påverka kontinuitet av tillgång till gamla, döende och 

döda träd, 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 

området, 

 hävda öppna gräsmarker, brynmiljöer och betesmarker, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 genomföra åtgärder som syftar till att återställa områdets hydrologi,   

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 
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BESKRIVNINGSDEL 
 

Uppgifter om naturreservatet 
Naturreservatets 
namn 

Ängbyskogen 

Kommun Knivsta 

Markägare Knivsta kommun 

Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 
Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 

Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 
framgår av översiktskarta, bilaga 3. 

Naturgeografisk 

region 

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark 

(2014), Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta 

kommun, Ekologigruppen, (2019) 

Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 

(2019) 

Markslag och 

naturtyp (ungefärliga 

arealer) 

Barrnaturskog 44 ha 
Naturskogsartad tallskog 14,7  ha  

Trädklädd hagmark 11,5 ha  

Sumpskog 2 ha 

Äng/Vall 7,1 ha 

 

 
 

 

 

Allmän beskrivning   

Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort och är 

en del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen överallt utom i 

söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. Skogsgränsen är djupt 

flikig och i låglänta partier går åkermarken långt in i skogsområdet. På många platser är 

skogen tät hela vägen ut till brynet, men det finns också delar där brynet är luckigt och i 

olika stadier av igenväxning. Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i 

söder och sumpskog och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns 

resterna av ett torp med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla 

trädklädda betesmarker med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets inre 

områden består av lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 

 

Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större krondike 

som delvis har växt igen. I reservatet ingår en gammal inäga som sannolikt brukats som 
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äng. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av asp och buskage av framförallt 

slån. 

 

Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att det är en 

variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen genomkorsas av 

ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- sydlig riktning. Ett 

vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 

 

Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar som ett 

refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att den kan fungera 

som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för hackspettar och andra arter 

som kan röra sig övre större områden. 

 

Ängbyskogen berörs av Åtgärdsprogrammet för Kalktallskogar och Skyddsvärda träd 

 

Historisk och nuvarande markanvändning 
Från historiska kartor kan utläsas att Ängbyskogen har samma karaktär på landskapsnivå 

idag som den har haft minst sedan mitten av 1800-talet. Samma ängslycka som ses på den 

häradsekonomiska kartan från mitten av 1800-talet (se figur 1) finns kvar idag.  

Stora delar av skogen har sannolikt betats under denna tid, medan de små trädfria 

områdena har brukats som åker eller äng.  

Trädskiktet är över lag gammalt, men skogen är mer eller mindre påverkad av skogsbruk 

överallt.  Endast en mindre del av skogen har kalhuggits, men vissa områden är åkermark 

som har planterats med gran, eller björk. Några områden har karaktär av gammal, trädklädd 

betesmark i igenväxningsfas, och här är skogen på beståndsnivå yngre, med enstaka äldre 

träd inuti.  
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Figur 1. Från Häradsekonomiska kartan 1859-63. Rosa är åkermark, grönt är slåttermark och 

beige är skogsmark. Stjärnor är barrträd och ringar lövträd. Ängslyckan i mitten syns tydligt, 

liksom diket som rinner ut  ur skogen och genom åkern öster om lyckan. Källa: Lantmäteriet 

 

Under 1900-talet har en åkerlycka har skapats söder om den ursprungliga. På 1960-talet var 

denna fortfarande helt öppen, men den har sedan dess vuxit igen med framförallt lövträd 

(se figur 2). De diken som genomskurit och avvattnat området är idag till stor del igenväxta 

och området är idag sankt. En liten glänta kvarstår där det är som blötast. Senare har de 

hagmarker som varit helt öppna blivit mer slutna, men betesmarkskaraktären kvarstår och 

spärrgreniga lövträd finns kvar.  

Under 1980-talet också flera av luckorna igenplanterats med gran och det finns täta bestånd 

av ung gran spritt i skogen.  
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Figur 2. Ortofoto från 1960. Ytterligare en lycka har tillkommit i skogen och en väg in till den 

ursprungliga lyckan har skapats. Längst i norr syns den glesa betesmarken med jätteekar. Källa 

Lantmäteriet 

 
 

 

Områdets bevarandevärden  
 

Biologiska värden   

De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs främst av naturskogsartad 

tallskog, kalkbarrskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, och sumpskog. Det 

förekommer mindre delområden som domineras av asp och grova aspar förekommer spritt i 

så gott som alla miljöer i skogen. Bevarandevärda strukturer är förutom asparna också de 

grova hagmarksekar i skogens nordligaste delar och oxelmiljöerna i väster. Det väldigt 

långa skogsbrynet skapar förutsättningar som födosöksområde för pollinerande insekter 

och arter som är knutna både till en kombination av öppen mark och sluten skog. 
 

Kalkbarrskog och ädellövmiljöer är ansvarsnaturtyper i Uppsala län, vilket innebär att länet 

har ett särskilt ansvar att säkerställa att dessa miljöer bevaras. Ängbyskogen ligger i de 

västligaste och yttersta delarna av kalkbarrskogsbältet i länet, men har ett flertal arter som 

är tydligt kalkgynnade. Skogens kulturhistoria har också varit gynnsamt för dessa arter, 
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som behöver en viss störning, gärna i form av bete, i kombination med en kontinuitet av 

gran för att frodas. Ädellövmiljöerna i Ängbyskogen är trädklädda betesmarker som har en 

kombination av trädkontinuitet och hävd. Gammal tallskog är en bristvara i landskapet 

eftersom den inom produktionsskogsbruket oftast avverkas innan den når en ålder av 100 

år. Tallskogsområdena i Ängbyskogen som har en medelålder mellan 125-135 år är mycket 

skyddsvärda. Ett flertal av naturvårdsarterna som noterats är beroende av ett stabilt och 

fuktigt mikroklimat. Sumpskog och fuktäng är av den anledningen viktiga att bevara i 

området.  

 

Skogen har inventerats enligt standard, men dock väldigt sent på säsongen. Trots detta har 

18 rödlistade arter och 36 signalarter (arter som indikerar miljöer med höga naturvärden) 

påträffats i området. 
 

Bland skyddsvärda arter kan några kalkgynnade marksvampar knutna till äldre 

barrskogsbestånd nämnas, t.ex. grangråticka, korktaggsvampar och korallfingersvampar. 

Dessa arter har en särdeles dålig förmåga att sprida sig och är beroende av att de träd som 

de lever i symbios med får finnas kvar.  

 

Rynkskinn är en art som indikerar urskogsartade barrskogar. Den lever på grova 

granstammar med fortfarande kvarsittande bark och trivs i lägen med jämn och hög 

luftfuktighet. Ängbyskogens kuperade terräng skapar sådana stabila mikroklimat där denna 

svamp kan frodas.  
 

Blektickan trivs på nyligen döda, eller döende grenar av grova ädellövträd i gamla 

hagmarker. Alla träd som svampen växer på är naturvårdsträd då den har höga krav på sin 

livsmiljö och oftast åtföljs av andra ovanliga arter.  

 

Lunglav är en stor bladlav som signalerar en kontinuitet av gamla lövträd och en 

kombination av ett stabilt, fuktigt mikroklimat, god ljustillgång och god luftkvalitet.  

 

Talltickan växer bara på tallar som har nått en ålder av minst 100 år. Den är mycket ovanlig  

skogslandskapet, men går ofta att finna i skogar som kapslats in i urbana miljöer, och 

därför undvikit kalavverkning.  

 

 

Naturvårdsarter 

Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att 

de indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse 

för biologisk mångfald. Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, 

rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars 

förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EUs art- och 

habitatdirektiv. 

 
Teckenförklaring: 

F = Arten omfattas av EU:s fågeldirektiv 

A = Arten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv 

s = Signalart enligt Skogsstyrelsen (2005) 

P = Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter 
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C = Ansvarsart för länet 

 

Hotkategori i Sverige enligt rödlistan (2015): 

CR = Critically endangered Akut hotad 

EN = Endangered Starkt hotad 

VU = Vulnerable Sårbar 

NT = Near threatened Nära hotad 

DD = Data deficient Kunskapsbrist 

 
 

Fåglar       
Sånglärka Alauda arvensis NT 

 
F 

  

Kråka Corvus corone 
  

F 
  

Skata Pica pica 
  

F 
  

Gröngöling Picus viridis NT 
    

Tallbit Pinicola enucleator 
   

typisk 
 

Kungsfågel Regulus regulus VU 
    

Taltrast Turdus philomelos 
  

F 
  

Kärlväxter 
      

Blåsippa Hepatica nobilis 
    

karakteristisk 

Grönpyrola Pyrola chlorantha 
   

typisk 
 

 

Skalbaggar 
      

 
Granbarkgnagare Microbregma emarginatum    

  
s 

 
Mossor 

      

 
Pygmémossa Acaulon muticum NT 

    

 
Källgräsmossa Brachythecium rivulare 

   
typisk 

 

 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 

 
A 

 
typisk 

 
s  

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 
   

typisk 
 

s 

Blåmossa Leucobryum glaucum 
   

typisk 
 

s 

Källpraktmossa Pseudobryum cinclidioides 
   

typisk karakteristisk s 

Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 
   

typisk karakteristisk  
 

Lavar 
      

 
Sotlav Acolium inquinans 

     
s 

Lönnlav Bacidia rubella 
   

 

typisk 

 

s 

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum 
   

typisk 
 

s 

Kornig nållav Chaenotheca chlorella 
     

s 

Grynig nållav Chaenotheca chrysocephala 
     

s 

Brun nållav Chaenotheca phaeocephala 
   

typisk 
 

s 

Sotlav Cyphelium inquinans    typisk 
 

s 

Lunglav Lobaria pulmonaria NT   typisk karakteristisk s 

Bårdlav Nephroma parile    typisk 
 

s 

Liten blekspik Sclerophora peronella VU 
  

typisk 
 

s 

 
Svampar     

  

 
Grangråticka Boletopsis leucomelaena VU 

  
typisk 

 
s 

Trådticka Climacocystis borealis 
   

typisk 
 

s 
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Ädelspindlingar Cortinarius subgen. 

Phlegmacium 

     

s 

Hasselticka Dichomitus campestris 
   

typisk 
 

s 

Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum NT 
  

typisk 
 

s 

Blekticka Haploporus tuberculosus NT   

  
s 

Zontaggsvamp Hydnellum concrescens 
     

s 

Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum    

  
s 

Gul taggsvamp Hydnellum geogenium NT   typisk 
 

s 

Smalfotad 

taggsvamp Hydnellum gracilipes VU   

  

 
Skarp 

dropptaggsvamp 

Hydnellum peckii 
     

s 

Svavelriska Lactarius scrobiculatus 
     

s 

Svavelticka Laetiporus sulphureus 
   

typisk 
 

 
Gammelgranslav Lecanactis abietina     typisk 

 

 
Kötticka Leptoporus mollis NT   typisk 

 
s 

Grovticka Phaeolus schweinitzii 
     

s 

Ullticka Phellinus ferrugineofuscus NT 
  

typisk karakteristisk s 

Tallticka Phellinus pini NT   

  
s 

Stor aspticka Phellinus populicola NT   typisk karakteristisk s 

Ekticka Phellinus robustus NT 
  

typisk 
 

s 

Rynkskinn Phlebia centrifuga VU 
  

typisk karakteristisk  
Gul fingersvamp Ramaria flava s.lat. 

     
s 

Orangegul 

fingersvamp Ramaria largentii VU   

  

s 

Fjällig taggsvamp s. 

str. 

Sarcodon imbricatus  s. str. 
     

s 

Blomkålssvamp Sparassis crispa 
     

s 

 
 

 
 

Kulturhistoriska värden   

En torplämning i form av en husgrund med spisröse finns intill ängslyckan i skogen. Intill 

lämningen finns också resterna av en brunn. Utöver torplämningen finns också ett antal 

stensättningar i området.  

 

Värden för friluftslivet  

Reservatet har mycket höga värden för friluftslivet. Upplandsleden korsar skogen i nord-

sydlig riktning, och ytterligare fler stigar leder besökare genom, och runt skogen. Den 

variationsrika miljön ger många sinnliga upplevelser och den kuperade terrängen innebär 

att det nästan alltid går att finna tysta platser i lä. I skogsbrynet finns många naturliga 

utkiksplatser där besökare kan skåda ut över det kringliggande jordbrukslandskapet.  

Barnen i intilliggande skola och förskolor använder skogen på sina raster.  
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Prioriterade bevarandevärden    
Markslag och naturtyp: kalkbarrskog, trädklädd betesmark, gammal tallskog, 

sumpskog, ängsmark, öppen mark 

 

Strukturer: gamla barrträd, grov asp, grov ek, skogsbryn, 

solexponerad tall, död ved, fuktdråg, ängslycka 

 

Växt-, svamp- och  

djursamhällen: kalkgynnade marksvampar, vedlevande svampar, 

vedlevande insekter 

 

Arter: Nothorhina punctata reliktbock 

 Boletopsis leucomelaena grangråticka 

 Hydnellum sp.  korktaggsvampar 

 Phlebia centrifuga rynkskinn 

 Haploporus tuberculosus blekticka 

 Phellinus pini tallticka 

 Lobaria pulmonaria lunglav 

 Ramaria sp.  korallfingersvampar 

  

Friluftsliv: naturupplevelse, naturpedagogik, cykling, ridning, 

strövområde, vandring, svampplockning 
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PLANDEL 
 

Beskrivning, bevarandemål och skötselåtgärder  
 

Reservatet har delats upp i 8 skötselområden. För avgränsning av områdena A-E, 

se skötselområdeskarta, bilaga 4.1 Reservatsområdet är mosaikartat och gränsen 

mellan olika skötselområden är diffus. Mindre delar av skötselområdena kan 

avvika väsentligt från skötselområdet i stort.  

 

 

Skötselområde A:  Trädklädd betesmark  4,4 ha 

 

Beskrivning: Gamla betesmarker i igenväxningsfas med stort inslag av ek, 

oxel och asp. I områdena finns grova träd som är trängda av 

framförallt slån eller hägg. På de grova träden finns 

bevarandevärda arter såsom blekticka, nållavar och lunglav.  

 

Bevarandemål: Öppen betesmark med kontinuitet av grova, gamla lövträd av 

framförallt ek, oxel och asp. Fristående jätteträd av ek. Enstaka 

gamla enar och inslag av slån och andra blommande buskar. 

Kontinuitet av solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Frihuggning: Ek och asp frihuggs i området generellt, men 

särskilt i sköteselområdets kantzoner, under ett antal år.  

Röjning: Slånbuskage begränsas genom röjning och fraktas bort.  

Löpande:  

Om graninvandring eller täta buskage utgör ett hot mot lövträden 

eller begränsar ljusinsläppet avsevärt, avlägsnas dessa genom 

ringbarkning, avverkning eller röjning i skötselområdet. Också 

asp kan, vid behov, avlägsnas genom ringbarkning eller 

avverkning. Viktigt är att försöka undvika snabba slyuppslag.  

 Områdena bör hävdas genom slåtter eller bete om möjligt. 

Viktigt är då att ta hänsyn till tillgängligheten för friluftslivet vid 

instängsling.  

 

Skötselområde A1:  Trädklädd betesmark  2,7 ha 

 

Beskrivning: Gammal åker där gran och björk planterats, förmodligen på sent 

1980-tal och senare. Området avgränsas av diken som avleder 

vatten från skogen och den stora åkermarken i mitten av 

Ängbyskogen.  Granbeståndet är delvis väldigt tätt och 

svårforcerat. I ytterkanten av området finns enstaka större sälgar 

och någon tall och asp. En stig leder in i skogen.  

 

Bevarandemål: Ljusöppet trädbärande område med ett varierat, olikåldrigt, 

flerskiktat trädskikt av olika trädslag. Kontinuitet av 
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solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Luckhuggning: Fäll granar som står tätt och frakta ut ur området. 

Spara och friställ sälg, asp och tall som står i kantområden.  

Röjning: Sly röjs bort också för att öka ljusinsläppet.   

Löpande:  

 Vid behov fälls granar för att gynna lövträd och bevara en ljus 

skogsmiljö. Grov, död ved lämnas på solexponerade platser. 

Fältskiktet hävdas genom slåtter eller bete för att undvika 

igenväxning.  

 

Skötselområde A2. Trädklädd betesmark 

 

Beskrivning: Området är en inhägnad, tvådelad hundrastgård. I sydväst är 

området öppet med en gräsmatta och grova tallar.   

 

Bevarandemål: Ljusöppet trädbärande område med ett varierat, olikåldrigt, 

flerskiktat trädskikt av olika trädslag. Kontinuitet av 

solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Luckhuggning: Fäll granar som står tätt och frakta ut ur området. 

Spara och friställ sälg, asp och tall som står i kantområden.  

Röjning: Sly röjs bort för att öka ljusinsläpp och tillgängliggöra 

större delar av området för hundaktiviteter.    

Löpande:  

 Vid behov fälls granar för att gynna lövträd och bevara en ljus 

miljö. Grov, död ved lämnas på solexponerade platser. 

Fältskiktet hävdas genom slåtter eller bete för att undvika 

igenväxning.  

 

 

Skötselområde B:  Sumpskog 2 ha 

 

Beskrivning: Delvis försumpad gammal igenväxande åkermark dominerad av 

unga lövträd av asp och salix med naturliga luckor.  Igenväxta 

diken genomskär området. Den norra delen av området är 

igenväxt av ca 30-40 år gamla snår av salixarter och hägg.  En 

glänta med en nästan permanent vattenspegel kvarstår i den 

södra delen.  

 

Bevarandemål: Luckig lövdominerad sumpskog,  med god tillgång till död ved. 

En naturlig luckighet ska uppstå då träd dör av i sumpmarken.  

 

Skötselåtgärder: Nyskapande: Lägg igen diken i ytterkanterna.  

Löpande: Lämna området för fri utveckling. Röj undan 
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invandrade gran.  

 

 

Skötselområde C:  Naturskogsartad tallskog 14 ha 

 

Beskrivning: Skog som domineras av gammal tall, med inslag av gran och 

lövträd.  Hällmarkstallskog med marksikt som domineras av 

lavar. I lägre partier återfinns mer gran och hällmarkstallskogen 

övergår stegvis till blåbärsgranskog.  

 

Bevarandemål: Gammal tallskog med en kontinuitet av gamla träd och död ved i 

form av både lågor och torrakor. Inslag av gran och lövträd i 

dalar.  

 

Skötselåtgärder:  Löpande:  

 Friställ gamla tallar vid behov genom att ringbarka eller avverka 

framförallt gran. Särskilt i solexponerade miljöer, såsom i bryn 

är detta värdefullt.  

 Undvik att störa markskiktets lavar och mossor på hällmarker. 

För att säkra kontinuitet av hartsrik, beständig tallved kan 

levande tallar längsbarkas (katas).  

 

 

Skötselområde D:  Naturskogsartad barrblandskog 42 ha 

 

Beskrivning: Barrblandskog med god tillgång till gammal gran och död ved. 

Inslag  av gammal asp och sälg.  I skogen finns kalkgynnade 

marksvampar, liksom arter knutna till död ved.  

 

Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet 

och kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större 

inslag av asp, ek och sälg.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Befintligt dike täpps igen till stor del. Vid extrema 

flöden ska diket kunna brädda.  

Löpande: Säkerställ att skogen inte växer igen med gran genom 

att friställa valda träd av framförallt tall och asp och i vissa fall 

också sälg, framförallt i brynområden.  

Vid behov kan luckor huggas fram för att öka ljusinsläpp och 

underlätta föryngring.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

inhängning måste friluftslivets behov beaktas.  

 

Skötselområde D1:  Granskog 

 

Beskrivning: Granskog som planterats under 1980-talet. Enstaka lövträd finns 

spridda i skogen.  



 § 56 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen - SUN-2021/386-3 Bildande av naturreservatet Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen 20220413

 

 Beslutshandling 30(36) 

  naturreservatet Ängbyskogen 

 2022-04-13 Dnr: SUN 2021/386 

     
  

 

 

 

Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet 

och kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större 

inslag av asp, ek och sälg. 

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Hugg fram luckor om ca 10-20 m2 storlek i 

skogen, framförallt runt befintliga lövträd. Ringbarka träd i 

brynet. Frakta bort veden. Skapa luckor i skogsbrynet under ett 

antal års tid.  

 Löpande: Välj ut träd som har potential att utveckla höga 

naturvärden och friställ dem.  

Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

inhängning måste friluftslivets behov beaktas 

 

Skötselområde E:  Öppen mark 

 

Beskrivning:  Vall 

 

Bevarandemål: Öppen mark som kan fungera som aktivitetsyta för friluftsliv 

och/eller jordbruksreserv. 

 

Skötselåtgärder:  Löpande: Slåtter eller annan hävd vid behov.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

eventuell inhängning måste friluftslivets behov beaktas.  

 

 

Skötselområde E1:  Öppen mark med brynmiljö 

 

Beskrivning: Öppen ängsmark med fuktdråg och torrare kantzon. Ett  igenväxt 

dike skär genom området. Sannolikt har området betats eller 

slagits tidigare då kantzonen består av hävdgynnad 

torrängsvegetation. I brynet runt fuktängen finns bestånd av asp 

och enstaka spärrgreniga tallar, också ett spår av den tidigare 

hävden.  

Bevarandemål: Öppen mark med fuktdråg och torrare kantzon med grova träd 

som kan solexponeras.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Röj/gallra brynet. Spara grov tall, gran och asp.  

 Löpande: Slåtter vid behov. Röjning och gallring av brynet för 

att skapa en kontinuitet av grov asp och tall.   
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Anordningar för friluftslivet  

 Se bilaga 4.2 för friluftsanordningarnas/-anläggningarnas ungefärliga läge. Den 

exakta placeringen av anläggningar detaljstuderas inför deras iordningställande 

och kan komma att behöva justeras löpande.   

 

Beskrivning: Ett vindskydd med eldplats finns i skogens västra del.  

 En utkiksplats med eldplats ligger i nordväst. 

En hundrastgård med bänkar och tillgågn till vatten ligger i väst.  

Upplandsleden går genom skogen i nord-sydlig riktning. Utöver 

Upplandsleden finns det ett stort antal mindre stigar.  

 

Bevarandemål: Lättillgänglig information om naturreservatet finns i området 

och denna bidrar till att förhöja upplevelsen av besöket. 

Reservatet stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt 

friluftsliv. Områdets friluftsanläggningar är i gott skick och 

underlättar för besökare att uppleva området. Reservatets gräns 

är tydligt markerad enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. 

 

Skötselåtgärder: Nyskapande: 

 Placera ut informationsskyltar vid entréer till skogen 

 Upprätta eldstad, bänkar eller stockar att sitta på samt ett 

vedförråd.  

 Frihugg försiktigt, utan att riskera naturvärden, utsiktsplats så 

att utsikten är tillräckligt oskymd. 

 Röj en rågång. Markera reservatets gräns med färg på träd samt 

med hörnstolpar. 

 Anordna stigar och markera ut dem i färg som markerar var det 

är tillåtet att cykla eller rida i reservatet.  

 Markera reservatets gräns med färg på träd samt med 

hörnstolpar. 

 

Löpande: 

 Underhåll av stig och spänger. Riskträd som fälls lämnas kvar i 

skogen.  

 Underhåll av hundrastgårdens stängsel och anordningar.  

 Städning av eldplats. Fyll på vedförrådet.  

 Hugga bort enstaka unga och medelålders träd i syfte att skapa 

ett glest trädskikt med utsikt.vid utsiktsplatsen.  

 Röjning av rågången. Förstärk målning på träd och underhåll 

av hörnstolpar. 

 Byt ut skyltar vid behov. 

 Genomför tillsyn av anordningar. 
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Upplysningar 
 

Vägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar 

Befintliga stigar och ledningar inom reservatet får underhållas. Nödvändiga röjningar i 

anslutning till dessa får utföras. Underhåll av belysning intill gång- och cykelväg får 

underhållas.  

 

Byggnader och andra anläggningar 

Vindskydd, torrdass, spänger och eldplatser får underhållas vid behov. Nödvändiga 

röjningar i anslutning till dessa får utföras. 

 

Upplag m.m. 

Tillfälliga upplag får upprättas av förvaltaren i samband med skötsel av området.  

 

Ridning och cykling  

Det är förbjudet att rida eller cykla utanför i terrängen utmärkt ridstig respektive cykelled.  

 

Stängsel och staket 

Stängsel får sättas upp i de skötselområden som ska betas, samt runt befintlig hundrastgård. 

Stängslen ska förses med genomgångar där så behövs, t.ex. där stigar går genom 

betesområdet. 

 

Fornlämningar 

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950). För åtgärder 

som rör fornlämningar krävs samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöansvariga. 

 

Kulturlämningar 

Åtgärder som rör kulturlämningar ska ske i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljö-enhet. 

 

Jakt  

Fastighetsägaren innehar jakträtt på sin mark och rätten att överlåta denna enligt jaktlag 

(1987:259). 

 

 

 

UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER   
Kommunen ansvarar för dokumentation av förändringar inom reservatet, inklusive 

skötselåtgärder. Dokumentationen bör ske med både anteckningar och fotografier. 

Skötselåtgärderna ska följas upp för att kontrollera att de genomförda åtgärderna 

överensstämmer med bevarandemålen. Status före och efter utförda skötselåtgärder ska 

dokumenteras. 

 

 

 

BILAGOR 
4.1.  Skötselområdeskarta 

4.2.  Förvaltningsinriktning friluftsanordningar 
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Bilaga 5. Sammanställning av inkomna synpunkter 
 

Synpunkter om reservatsbildandet 
Upplandsstiftelsen, Trunstagruppen, Naturskyddsföreningen Knivsta, Skogsstyrelsen, 

Omställningsgruppen, Knivsta föreningsråd, Knivsta cykelklubb, Friluftsfrämjandet Knivsta, Uppsala 

länsstyrelse samt sjutton privatpersoner har inkommit med synpunkter. Samtliga inkomna synpunkter 

är positiva till bildande av reservatet.  

 
Synpunkter gällande reservatets avgränsning 

Förslag har inkommit gällande att utöka reservatet mot nordost samt mot sydväst. Knivsta kommun 

har åtagit sig att bygga 15000 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge till år 2057. Områdets närhet till 

stationen och Trunstavägen innebär att det i framtiden kan vara lämpligt för sådan bostadsbebyggelse, 

även om inga direkta sådana planer finns för området idag. Knivsta kommun gör bedömningen att det 

i detta skede inte är lämpligt att utöka reservatsområdet. Möjligheten att göra det i ett senare skede 

kvarstår. 

 

Synpunkter gällande reservatets syfte 
Flera intressenter har lämnat synpunkten att naturpedagogiken bör tydliggöras i syftesbeskrivningen. 

Det har förtydligats.  

 
Synpunkter gällande föreskrifter och skötselplan 

Idag har fastighetsägare möjlighet att röja sly som har en stamdiameter under 4 cm 10 m från 

fastighetsgräns på kommunal mark enligt Strategi för Knivsta kommuns skog- och naturmark (2014). 

Synpunkter har inkommit om att fastighetsägare fortsättningsvis bör ha den möjligheten också i 

naturreservatet. En revidering av föreskrift A1 har gjorts för att möjliggöra detta. Förvaltaren kan 

märka ut små träd som inte får kapas, så att en trädkontinuitet även i fastighetsnära område kan säkras 

och naturreservatets syfte kan uppnås.  

 
Fastighetsägare i tomtgräns har uttryckt en oro vad gäller möjligheten att underhålla sina fastigheter i 

anslutning till reservatet. Föreskrifterna har förtydligats så att fastighetsägare efter överenskommelse 

med reservatsförvaltaren (Kommunen) vid behov har möjlighet att röja eller uppföra tillfällig 

anläggning som kan behövas för underhåll av den egna fastigheten.  

Reservatsföreskrifterna tillåter fällning av träd eller grenar som kan innebära fara för person eller 

anläggning, innanför eller utanför reservatet. Den kommunala handläggningen av ärenden som rör 

riskträd kommer att vara densamma efter reservatsbildningen som den varit tidigare.  

 

Ängbyskogen nyttjas idag för ridning och cykling. Upplandsleden är en viktig led för cyklister för att 

kunna ta sig genom skogen. Det finns flera hästgårdar runt skogen och ryttarna rider in och genom 

skogen på ett flertal platser. Problematik finns vad gäller ryttarnas och cyklisternas möjligheter att 

samnyttja stigar och leder, samt att markförhållandena i skogen inte överallt, och under alla tider tål 

det slitage som cykling och ridning innebär. Således behöver cyklingen och ridningen begränsas för att 

skogen ska vara långsiktigt tillgänglig för så många cyklister, ryttare och andra besökare, som möjligt. 

Detta underlättar också den framtida förvaltningen av stigarna och skogen som helhet.  

 

I skötselplanens bilaga 4.3 finns stigar där cykling och ridning är tillåtet utmarkerat. Kartan ska ses 

som en förvaltningsinriktning och inte som att stigarnas läge är låst. Deras exakta läge behöver 

studeras och utvärderas i detalj och kan komma att förändras över tid.  

 

Flera har önskat att möjligheten att tälta och elda med Kommunens tillstånd ska finnas. Föreskrifterna 

har reviderats enligt detta önskemål. 
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Synpunkter har inkommit gällande brandrisk i reservatet. Genom att begränsa eldningen till  

iordninggjorda platser i reservatet kommer risken för att bränder sprids okontrollerat minska. 

Iordninggjorda platserna kommer att underhållas så att de är lätta att använda för allmänheten.  

 

Föreskrift om antal deltagare vid större evenemang har förtydligats enligt önskemål.  

 

I skötselplanen har förtydligats förvaltningsinriktning vad gäller toaletter, tillgänglighet och entréer 

med informationsskyltar. Vid friluftsanläggningarna finns möjligheten att placera soptunnor och ved 

förråd vid behov.  Anläggningarna får underhållas och skog får röjas intill dessa vid behov.  

 

Möjligheten finns att iordningsställa cykelparkeringar i anslutning till entréer. Bilparkering finns idag i 

närområdet på ett flertal platser. Naturreservatet är också på gångavstånd till järnvägsstationen. Frågan 

om parkeringsplatser utreds i kommunens fysiska planering, vilket ligger utanför reservatsarbetet.  

 

Länsstyrelsen har begärt förtydliganden gällande en del föreskrifter och skötselområden. Revideringar 

har gjorts i möjligaste mån efter önskemålen.   

 

Övriga synpunkter 
Uppgifter om att en del massor har tippats i de centrala delarna av reservatet på 1970-80-talet. Platsen 

har besökts av miljöinspektör som inte har sett skäl att begära någon ytterligare åtgärd. Möjligheten att 

göra provtagningar och undersöka saken vidare kvarstår oavsett reservatsbildning.  
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Inledning 

I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2022 uppdras nämnderna att motta 

ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras 

till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. 

Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden 

uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet 

om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 

Samhällsutvecklingsnämndens prognos per sista mars visar ett överskott motsvarande 0,9 

miljoner kronor det är en förbättring jämfört med föregående prognos. 

Verksamhet Gator och vägar prognostiserar ett överskott på 5,4 miljon kronor, vilket är en 

förbättring av prognosen med 4,4 miljoner jämfört med förra prognosen. Anledningen till 

överskottet är exploateringsersättningar från Centrala Ängby och Segerdal. 

Exploateringsersättningar avser utbyggnad av allmän platsmark i exploateringsområden. Nivån 

på exploateringsersättningen i prognosen beräknas på redan genomförda försäljningar. 

Utöver exploateringsersättning utgörs överskottet av 0,7 miljoner kronor från minskade 

personalkostnader pga vakanser och 0,9 miljoner kronor från lägre avskrivningskostnader. 

Bokslutsreglering för vinterväghållning prognostiseras ge tillskott till ramen på 1,1 miljoner 

kronor till följd av ökade kostnader. 

Verksamhet Trafikövervakning och Parkeringsavgifter prognostiseras gå med ett underskott på 

1,6 miljoner kronor, vilket är en försämring med 0,6 miljoner kronor jämfört med föregående 

prognos. Verksamhetens intäkter prognostiseras att uppgå till cirka 2 miljoner kronor för 2022. 

Intäkterna skulle behöva uppgå till ca 3,6 miljoner kronor för att nå en ekonomi i balans. 

Pandemin har medfört minskad beläggning på pendlarparkeringarna och således även minskade 

intäkter vilket även har fortsatt efter hävda restriktioner. Bedömningen i denna prognos är att 

intäkter kommer att fortsätta ligga på en låg nivå fram till augusti, för att sedan eventuellt öka 

något till hösten. 

Verksamhet Detaljplanering prognostiserar ett underskott på 1,3 miljoner kronor, vilket är en 

försämring sedan föregående prognos. Anledningen till detta är minskade förväntade intäkter 

(planavgifter) med 1,8 miljoner kronor jämfört med budget. På grund av vakanser prognostiseras 

även kostnaderna minska med 0,4 miljoner kronor. 

Avfallsverksamheten prognostiserar ett underskott med 1,9 miljoner kronor, vilket är en 

försämring jämfört med föregående prognos. Renhållningsavgifter prognostiseras hamna 1,8 

miljoner under den budgeterade nivå, vilket också inkluderar något ökade personalkostnader. 

Verksamhet Vindkraftverk prognostiserar en positiv avvikelse per sista mars motsvarande 0,3 

miljoner kronor. Anledningen till detta är ökade intäkter till följd av de höga elpriserna. 

Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras per mars inte med någon 

avvikelse. 

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokost
nad 2021 

Budget 
2022 

Tillägg 
och 

avdrag 
2022 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2022 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2022 

 Nämndkostnader 1 395 1 602 1 602 0 

 Gator, vägar 11 554 26 629 1 069 22 298 5 400 

Trafikövervakning/Parkerings
-1 152 -3 158 450 -1 078 -1 630
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avgifter 

 Parker 6 955 6 793 6 793 0 

 Teknisk planering 2 434 2 858 2 858 0 

 Översiktsplanering 
(planprogram) 846 1 074 350 1 424 0 

 Detaljplanering 833 646 1 950 -1 304

 Miljöutveckling 601 535 535 0 

 Bostadsanpassning 1 534 1 931 1 931 0 

 Avfallsverksamhet 2 098 0 1 900 -1 900

 Vindkraftverk 1 062 0 -295 295 

Årets effektiviseringbeting 0 297 -297 0 0 

Ackumulerat 
effektiviseringsbeting 0 -297 297 0 0 

Ospecificerat tillägg 0 800 -800 0 0 

Summa 
Samhällsutvecklingsnämnd 28 160 39 710 1 069 39 918 861 
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Investeringar 
Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 141 miljoner kronor i investeringsmedel för 
verksamhetsåret 2022, varav 92,2 miljoner kronor är förenat med exploatering. 
Investeringsutgiften prognostiseras att uppgå till 116 mnkr för 2022, vilket motsvarar en 
nyttjandegrad av beviljade investeringsmedel på 82% (genomsnittet 2020-2021 är 54%). 
Investeringsutgift per sista mars ligger på 1,1 miljoner kronor. Två stora investeringsprojekt som 
är beviljade 2022 är Cykelramper och ombyggnad av Centralvägen. Cykelramperna kommer inte 
att genomföras under 2022 då plankorsningen över järnvägen söder om Knivsta station inte 
kommer att stängas utifrån beslut mellan kommunen och Trafikverket. Förbättring och 
ombyggnad av Centralvägen söder om kommunhuset kan delvis komma att skjutas på framtiden 
på grund av vissa osäkerheter. Sträckan från kommunhuset till Apoteksvägen planeras att 
genomföras under innevarande år. 

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investeringsprojekt 
KF- 

investerings
ram 2022 

Tillägg 
investerings

ram 2022 

Utgift 
investering 

2022 

Prognos 
utgift 

investering 
2022 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2022 

 Gata 

 Reinvestering bef. gatunät  5 000  5 000  0 

 Belysning  4 000 190  4 000  0 

 TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder) 

 3 500  3 500  0 

 Cykelinfrastruktur  3 000  3 000  0 

 Ombyggnad Centralvägen 
mellan Apoteksvägen och 
Särstv. 

 10 000  5000  5 000 

 Cykelramper, ny järnvägsbro  20 000  0  20 000 

 Park 

 Renovering bef anläggningar  800  800  0 

 Lokalt åtgärdsprogram 
Knivstaån 

 1 000  1 000  0 

 Parken ospecificerad maskin 
och utrustningsinvest. 

 200  200  0 

 Avfall 

 Återvinningscentral löpande 
ospecificerat 

 200  200  0 

 Utöka området ÅVC (asfaltering 
och flytta stängsel) 

 800  800  0 

 Summa - driftinvesterngar  48 500 190  48 500  0 

 Samhällsutvecklingsnämnd -
 exploateringsinvesteringar 

 Sågen/Centrum  22 000 101  22 000  0 
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 Västra Knivsta  25 000 733  25 000  0 

 Östra Knivsta  2 000  2 000  0 

 Nor  2 500 74  2 500  0 

 Alsike  31 000  31 000  0 

 AR/Brunnby  10 000  10 000  0 

 Summa -
 exploateringsinvesteringar 

 92 500 908  92 500  0 

 Totalsumma 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 141 000 1 098  116 000  25 000 
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