
 
 

 
   KALLELSE 1 (6)  

 2020-05-19  
 
 

  
Sammanträde med kommunstyrelsen 
Tid: Måndag den 25 maj 2020, kl 13:00 
Plats: Kvallsta, Kommunhuset, samt möjlighet till distansnärvaro (se separat information).  
Ordförande: Peter Evansson (S) 
Sekreterare: Siobhán Górny 
 
Observera att sammanträdet är slutet. Inga utomstående kan närvara på sammanträdet.  
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 Föredragningslista Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 
- Lista delegationsbeslut 2020-04-17–2020-05-14 
- Förteckning delegationsbeslut lokalförsörjningen april 2020 
- Lista HR-beslut april (ej utsänd)   
- Protokoll från arbetsutskottet 2020-05-18  

5. Övriga anmälningsärenden 
- SUN § 43, 2020-05-04, Ekonomisk uppföljning mars 2020 
- SUN § 44, 2020-05-04, Mål och ekonomiska ramar 
- SUN § 45, 2020-05-04, Handlingsplan för ekonomi i balans 
- SUN § 47, 2020-05-04, Val av dataskyddsombud 
- BMN § 248, 2020-04-21, Ekonomisk uppföljning per mars 
- BMN § 249, 2020-04-21, Handlingsplan för ekonomi i balans 
- BMN § 250, 2020-04-21, Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet 

2019 
- BMN § 251, 2020-04-21, Svar på inriktningsbeslut mål och budget 2021 
- SN § 55, 2020-04-16, Ekonomisk uppföljning per mars 2020 
- SN § 56 2020-04-16 - Handlingsplan för ekonomi i balans 2020-2023 
- SN § 57 2020-04-16 - Konsekvensbeskrivning av kommunstyrelsens 

beslut gällande mål. uppdrag, planeringsramar och investeringsplan 
2021-2024 

- UN § 27 2020-04-14 - Ekonomisk uppföljning per mars 
- UN § 28 2020-04-14 - Mål och ekonomiska ramar 2021-2024  

6. Informationsärenden 
a) Ekonomisk information 
b) Information om konstverk till minne av Gösta 
”Knivsta” Sandberg 

 

 Beslutsärenden   
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7. Revidering av mål och budget 2020 med syfte att 
uppnå en ekonomi i balans 
Ärendet bereddes av arbetsutskottet den 18 maj 2020.  
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.  
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet.  

KS-2020/398 

8. Fråga om genomförande av kommunal 
folkomröstning 
En gemensam föredragning ges på ärende 8-14.  
Ärendet bereddes av arbetsutskottet den 18 maj 2020.  
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 

KS-2020/363 

9. Fastställande av huvudfrågeställning i 
folkomröstning 
Ärendet bereddes av arbetsutskottet den 18 maj 2020.  
Arbetsutskottet instämmer med ordförandeförslaget.   

KS-2020/416 

10. Förslag av datum för folkomröstning samt när 
rösträkningen ska vara avslutad 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/340 

11. Föreskrift om genomförande av kommunal 
folkomröstning 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/341 

12. Fastställande av röstsedlars antal, innehåll och 
utseende (layout) 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/342 

13. Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga 
om kommunal folkomröstning 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/343 
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14. Medel för valnämndens fortsatta arbete gällande 
folkomröstning 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/344 

15. Exploateringsavtal detaljplan Segerdal 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet.  

KS-2020/297 

16. Detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret 
Segerdal 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet. 

KS-2020/386 

17. Revidering av reglemente för lönenämnden 2020 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/285 

18. Revidering av reglemente för IT-nämnden 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/286 

19. Revidering av överförmyndarnämndens reglemente 
Ärendet är inte berett av arbetsutskottet.  

KS-2020/414 

20. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
sammanträdestider 2021 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/384 

21. Överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/316 
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22. Program för integration och etablering 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet. 

KS-2020/323 

23. Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete 
med intern kontroll 2019 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/351 

24. Dataskyddsombud för Knivsta kommun 2020-2021 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/360 

25. Markanvisning inom fastigheten Gredelby 7:78 till 
Nischer Properties AB 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet. 

KS-2020/365 

26. Förstärka fotbollsplaner i Centrala Knivsta, 
Pizzavallen och Engvallen med åtgärder 
Kultur- och fritidsutskottet instämmer med 
tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2020/376 

27. Remiss från Länsstyrelsen: Färdplan för ett hållbart 
län - åtgärder för ekosystem och biologisk 
mångfald 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet. 

KS-2020/377 

28. Beslut om igångsättning Fas 1, ny idrottshall Alsike 
Nord 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut. 

KS-2020/379 

29. Uppdrag till Roslagsvatten att samordna 
utredningar och processarbete för utökad VA-
kapacitet 
Ärendet bereddes av arbetsutskottet den 18 maj 2020. 
Arbetsutskottet instämmer med ordförandeförslaget.  

KS-2020/418 
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Lista delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020‐04‐17–2020‐05‐14
Färdigst/exp‐datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2020‐05‐14 KS‐2020/337‐2 Delegationsbeslut om godkännande av 
upphandlingsdokument

Dan‐Erik Pettersson KS‐2020/337 Upphandling av konsultstöd 
för ekonomisystem

2020‐05‐05 KS‐2020/355‐2 Ordförandebeslut angående ansökan om 
förordnande som borgerlig 
vigselförrättare, dnr 4507‐2020

Lisbeth Rye‐Danjelsen KS‐2020/355 Remiss ‐ Ansökan om 
förordnande som borgerlig 
vigselförrättare, dnr 4507‐2020. Maria 
Bogren

2020‐04‐24 KS‐2020/34‐3 Beslut avropsanmälan Järnhandelsvaror 
inklusive skyddsutrustning 2018.

Fredrik Söderlind KS‐2020/34 Avropsanmälningar SKL 
inköpscentral 2020 (samlingsärende)

2020‐04‐24 KS‐2020/358‐1 Beslut om att förlänga ramavtal Fredrik Söderlind KS‐2020/358 Förlängning av avtal mellan 
Securitas Sverige Aktiebolag och Knivsta 
kommun gällande bevaknings‐ och 
larmcentralstjänster

2020‐04‐21 KS‐2020/192‐2 Tilldelningsbeslut Direktupphandling av 
dataskyddsombud

Stina Desroses KS‐2020/192 Direktupphandling av 
dataskyddsombud

2020‐04‐17 KS‐2020/326‐1 Beslut om att förlänga avtal med Entergate 
AB

Dan‐Erik Pettersson KS‐2020/326 Förlängning av avtal mellan 
Entergate AB och Knivsta kommun 
gällande enkätverktyg



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-04-30 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegation
s-grund 

Ev anmärkning 

2020-04-07 Uppsägning avtal bostad 0669-0057 KS-2013/1387 7.5  
2020-04-21 Uppsägning avtal bostad 1667-0147 KS-2020/180 7.5  
2020-04-21 Uppsägning avtal bostad 2019-0007 KS-2016/904 7.5  
2020-04-22 Uppsägning avtal bostad 4200-0066 KS-2016/365 7.5  
2020-04-17 Hyresavtal bostad 1685-0069  7.5  
2020-04-29 Hyresavtal bostad 1667-0165 7.5  
2020-04-29 Uppsägning avtal bostad 0685-0059 KS 2017/294 7.5  
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Sammanträdesdatum  
2020-05-18  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen anmäls till kommunstyrelsen.  

    

    

 

 
 
 
 
  

Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
Tid: Onsdag den 18 maj 2020, kl. 13.30–13.40 
Plats: Kvallsta, Kommunhuset 
Beslutande: Peter Evansson (S), ordförande 

Boo Östberg (C), vice ordförande 
Lennart Lundberg (KNU) 
Klas Bergström (M) 
Pontus Lamberg (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 

 
Justeras 2020-05-20:  
 
Underskrifter: 

 
Ordförande 

 
 
_______________________________________________ 
Peter Evansson (S) 

 
Justerare 

 
 
_______________________________________________ 
Lennart Lundberg (KNU) 

  
Sekreterare 

 
 
_______________________________ 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 

 
Paragraf 

 
5–8 



 
 

 
  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 2 (5)  
Sammanträdesdatum  
2020-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 

Justering 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Protokollet justeras den 20 maj 2020 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
 
 

  



 
 

 
  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 3 (5)  
Sammanträdesdatum  
2020-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6    Dnr: KS-2020/396 
 
Begäran om omförhandling av fyrspårsavtalet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott avger föreslagen skrivelse till fyrspårsavtalets övriga parter, 
begäran om omförhandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens förhandlingsdelegation i frågan om 
omförhandling av det så kallade fyrspårsavtalet.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-05-14 
Begäran om omförhandling, förslag på skrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
Parterna 
 
 
 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 4 (5)  
Sammanträdesdatum  
2020-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 7    KS-2020/10 
 
Val av ordförande i förhandlingsdelegation  
 
Beslut 
 
Arbetsutskottet väljer Peter Evansson (S) till ordförande i förhandlingsdelegationen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2020, § 29, att omförhandla det så kallade 
fyrspårsavtalet med staten. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsågs till 
förhandlingsdelegation och ska enligt fullmäktiges beslut välja en ordförande till 
delegationen.  
 
Beslutet skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 5 (5)  
Sammanträdesdatum  
2020-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 8   KS-2020/417 
 
Remiss från Trafikverket, kameraövervakning på Knivsta station 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att invända mot Trafikverkets förslagna  
kameraplaceringar och bevakningsområden. 
 
Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till förslaget till beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket äger järnvägsanläggningen och har ansvar för spårområdet, där plattformarna 
ingår. Trafikverket har också ett uttalat ansvar för trygghet och säkerhet vid 
järnvägsanläggningen. Trafikverket planerar att installera kameror för bevakning av plattform 
och undergång i Knivsta. Utöver trygghet och säkerhet kommer användningsområdet för 
kamerorna vara att förhindra olyckor och att obehöriga uppehåller sig i spårmiljön.  
 
Trafikverket planerar driftsättning av kamerorna under hösten 2020 men beroende på om 
tillstånd behöver sökas kan driftsättningen ligga längre bort i tid. 
 
Trafikverket har gett Knivsta kommun möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna 
kameraplaceringar och bevakningsområden. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslutet 
med stöd av punkt 1.5 i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-05-15 
Övriga underlag för beslut 
Foto på kameraplaceringar 
Schematisk översikt Tele 
Skåpsplacering Knivsta 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
Trafikverket 
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 Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
2020-05-18 

KS-2020/363 

   
 

  

 
Fråga om genomförande av kommunal folkomröstning 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige genomför inte en kommunal folkomröstning kring en omförhandling av 
fyrspårsavtalet (Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta 
kommun). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet giltiga namnunderskrifter i 
folkinitiativet som anmäldes 20 november 2019 uppgick till mer än tio procent av de 
röstberättigade kommunmedlemmarna och att frågan, att omförhandla fyrspårsavtalet, är 
sådan att fullmäktige kan besluta om den. Kommunfullmäktige måste därför fatta beslut i 
frågan om en kommunal folkomröstning ska hållas. Fullmäktige får med kvalificerad majoritet 
avslå förslaget. Då Folkinitiativets efterfrågade omförhandling redan är påbörjad och resurser 
saknas för att finansiera en folkomröstning bör den inte hållas. 
 
Bakgrund 
Den 20 november 2019 anmäldes namninsamlingen ”Folkinitiativ om byggnation av 15 000 
bostäder i Knivsta och Alsike” till kommunfullmäktige. Fullmäktige antog den 12 februari ett 
reglemente för granskning av påskrifterna för att kontrollera att folkinitiativet var väckt enligt 
de krav som anges kommunallagen (2017:725) 8 kap. 2 §. Antalet godkända namnpåskrifter 
måste vara från minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna för att frågan 
ska väckas. 
 
Fullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet godkända påskrifter översteg tio procent 
av de röstberättigade kommunmedlemmarna. Kommunallagen 5 kap. 37 § första stycket 
anger följande: 
Har ett folkinitiativ väckts enligt 8 kap. 2 § ska fullmäktige besluta att 
Folkomröstning ska hållas, om 

1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, 
och  

2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. 
 

Den 22 april fastställde fullmäktige även att frågan som folkinitiativet avser, ”att Knivsta 
kommun ska begära en omförhandling av 4-spårsavtalet med avsikt att väsentligt minska 
antalet bostäder som avtalet föreskriver” är sådan att fullmäktige kan besluta om den. 
Att fullmäktige ska besluta om en folkomröstning i frågan ska hållas följer av kommunallagen 
5 kap. 37 §, och utgångspunkten är att folkomröstningen ska genomföras.  
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För att en folkomröstning inte ska bli av krävs att två tredjedelar av de närvarande 
ledamöterna röstar emot förslaget som väckts genom folkinitiativet.  
 
En kommunal folkomröstning är alltid rådgivande. Om en folkomröstning genomförs är det 
fullmäktige som behöver ta ställning till hur resultatet av folkomröstningen ska användas. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet om frågan för genomförande av en kommunal folkomröstning nedför ingen kostnad. 
Kostnaderna för genomförande av folkomröstning är beskrivna och äskade i respektive 
tjänsteutlåtande för medel för valnämndens arbete (KS-2020/344) samt för arbetet i 
omröstningsdistrikten (KS-2020/343). 
 
Bedömningen är dock att de medel som krävs i nämnda dokument inte finns, varför beslutet 
kommer att leda till ett utökat underskott i kommunens resultat. Sannolikt för båda åren. 
 
Underlag för beslut 
Ordförandeförslag 2020-05-18 
Tjänsteutlåtande 2020-04-22 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Valsamordnare 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 
Utredare 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-22 

Diarienummer 
KS-2020/363 

   
 

Kommunstyrelsen 

Fråga om genomförande av kommunal folkomröstning  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige genomför en kommunal folkomröstning kring en omförhandling av 
fyrspårsavtalet (Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta 
kommun). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet giltiga namnunderskrifter i 
folkinitiativet som anmäldes 20 november 2019 uppgick till mer än tio procent av de 
röstberättigade kommunmedlemmarna och att frågan, att omförhandla fyrspårsavtalet, är 
sådan att fullmäktige kan besluta om den. Kommunfullmäktige måste fatta beslut i frågan om 
en kommunal folkomröstning ska hållas. Fullmäktige får med kvalificerad majoritet avslå 
förslaget.  
 
Bakgrund 
Den 20 november 2019 anmäldes namninsamlingen ”Folkinitiativ om byggnation av 15 000 
bostäder i Knivsta och Alsike” till kommunfullmäktige. Fullmäktige antog den 12 februari ett 
reglemente för granskning av påskrifterna för att kontrollera att folkinitiativet var väckt enligt de 
krav som anges kommunallagen (2017:725) 8 kap. 2 §. Antalet godkända namnpåskrifter 
måste vara från minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna för att frågan 
ska väckas.  
 
Fullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet godkända påskrifter översteg tio procent 
av de röstberättigade kommunmedlemmarna. Kommunallagen 5 kap. 37 § första stycket anger 
följande:   
 

Har ett folkinitiativ väckts enligt 8 kap. 2 § ska fullmäktige besluta att 
folkomröstning  
ska hållas, om  
   1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, 
och  
   2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot 
förslaget. 

 
Den 22 april fastställde fullmäktige även att frågan som folkinitiativet avser, ”att Knivsta 
kommun ska begära en omförhandling av 4-spårsavtalet med avsikt att väsentligt minska 
antalet bostäder som avtalet föreskriver” är sådan att fullmäktige kan besluta om den.  
 
Att fullmäktige ska besluta om en folkomröstning i frågan ska hållas följer av kommunallagen 
5 kap. 37 §, och utgångspunkten är att folkomröstningen ska genomföras. För att en 
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folkomröstning inte ska bli av krävs att två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar 
emot förslaget som väckts genom folkinitiativet. En kommunal folkomröstning är alltid 
rådgivande. Om en folkomröstning genomförs är det fullmäktige som behöver ta ställning till 
hur resultatet av folkomröstningen ska användas.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet om frågan för genomförande av en kommunal folkomröstning nedför ingen kostnad. 
Kostnaderna för genomförande av folkomröstning är beskrivna och äskade i respektive 
tjänsteutlåtande för medel för valnämndens arbete (KS-2020/344) samt för arbetet i 
omröstningsdistrikten (KS-2020/343). 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-22 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Valsamordnare 
 

 
 
 
 

Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja x  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet att genomföra en folkomröstning skulle påverka samtliga invånare i kommunen, 
dock påverkar beslutet barn enbart indirekt då det röstberättigade är över 18 år. Beslutet 
påverkar därmed inte barn i hög utsträckning. Eftersom en eventuell folkomröstning 
enbart är rådgivande finns inga direkta efterföljande effekter som har undersökts i 
dagsläget.  

. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
En barnkonsekvens analys har genomförts i enlighet med gällande rutiner. Eftersom 
åtgärden påverkar barn till liten del har en enklare prövning gjorts.   
 

1. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
Nyttjande av skollokaler som omröstningslokaler skulle kunna komma i konflikt med barns 
intressen så som barns rätt till vila och fritid. Eftersom valet föreslås hållas på en söndag 
är dock konflikten liten. En möjlig påverkan är att idrottsföreningar som behöver ställa in 
ett träningstillfälle. Eftersom kommunen vid ett beslut måste genomföra en folkomröstning 
går intressekonflikten inte att förhindra i det avseendet. Inga kompensatoriska åtgärder 
föreslås eftersom den eventuellt negativa påverkan som valets genomförande skulle 
innebära är tillfällig och så pass begränsad att den inte bedöms möjligt.   
 
 

2. 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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 Ordförandeförslag 

2020-05-14 
Diarienummer 
KS-2020/416 

   
 

Kommunstyrelsen 

Fastställande av huvudfrågeställning i folkomröstning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Folkomröstningen gäller ja eller nej till följande fråga: “Vill du att Knivsta kommun ska 

begära omförhandling av fyrspårsavtalet, med avsikt att väsentligt minska antalet 
bostäder som avtalet föreskriver?” 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet giltiga namnunderskrifter i 
folkinitiativet som anmäldes 20 november 2019 uppgick till mer än tio procent av de 
röstberättigade kommunmedlemmarna och att frågan, att omförhandla fyrspårsavtalet, är 
sådan att fullmäktige kan besluta om den. Kommunfullmäktige måste därför fatta beslut om 
formuleringen av frågan. 
 
Bakgrund 
Den 13 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att godkänna avtalet om större 
samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun och tillhörande promemoria 
daterad 2017-11-21 (fyrspårsavtalet). 
Från försommaren fram till hösten 2019 pågick en namninsamling med syfte att väcka ett 
folkinitiativ om folkomröstning i fullmäktige om fyrspårsavtalet. De påskrifter som samlades in 
för ett folkinitiativ innehöll följande frågeställning för folkomröstningen: “Vill du att Knivsta 
kommun ska begära omförhandling av 4-spårsavtalet med avsikt att väsentligt minska 
antalet bostäder som avtalet föreskriver.” 
Av de 1843 påskrifter som samlades in, fann valnämnden att 1624 var godkända vilket 
överstiger tio procent av de röstberättigade i kommunen. Det innebär att ett folkinitiativ om att 
hålla folkomröstning får väckas i fullmäktige enligt 8 kap 2 § kommunallagen (KL). 
 
Folkomröstningsfrågan 
En första förutsättning är att den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan 
besluta om den. I detta lagkrav enligt 5 kap. 37 § KL ligger att frågan dels ska vara 
kompetensenlig, dels att den inte behandlar myndighetsutövning eller enskilda personer. 
(Prop. 1993/94:188 s. 51, prop. 2009/10:80 s. 106) 
Förvaltningen bedömer att kommunallagen inte hindrar att folkinitiativets frågeställning kan 
bli föremål för en folkomröstning. Den rör en justering av det så kallade 4-spåravtalet mellan 
Knivsta kommun, staten och Region Uppsala som tidigare har behandlats i fullmäktige. Det 
är då följdriktigt att även en folkomröstning om kommunens önskemål att omförhandla 4-
spåravtalet är en fråga som kan beslutas i fullmäktige. 
Även om påskrifterna avser en färdig folkomröstningsfråga, är det fullmäktige som utformar 
frågan och svarsalternativen och ska då se till att den fråga som väckts genom folkinitiativet 
besvaras genom en eventuell omröstning. Fullmäktiges beslut om utformningen av frågan 
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och svarsalternativen fattas med enkel majoritet enligt huvudregeln i 5 kap. 55 § KL. (Prop. 
2009/10:80 s. 107). 
Det är tydligt att en begäran från Knivsta kommun om omförhandling inte innebär att denna 
begäran utan vidare godtas av de andra avtalsparterna, staten och Region Uppsala. Ett 
inledande förhandlingsbud om 7 500 bostäder, kan mycket väl resultera i ett slutligt åtagande 
om ett högre antal nya bostäder än så. Eftersom att ingen part ensidigt bestämmer över 
resultatet av omförhandlingen kan en ny förhandling där 7 500 bostäder betraktas som ett 
oeftergivligt krav innebära att kommunen tvingas till andra uppoffringar eller avståenden som 
uppfattas som oacceptabla. 
Till skillnad från den politiska beslutsprocessen med förhandlingsinslag och kompromisser är 
folkomröstningen inte resonerande. Folkomröstningar har mera karaktären av vägval och 
utgör förenklade frågeställningar som döljer de komplexa överväganden som varje viljeyttring 
innebär. Det finns också en demokratisk förväntan på att politikerna agerar lojalt med 
folkomröstningsresultatet, trots att det kan vara svårt att uppfylla löftet till följd av 
omkringliggande omständigheter. En folkomröstning mellan allmänna val ökar risken för ett 
lågt valdeltagande, vilket försvårar uttolkningen av valresultatet, även om resultatet i sig visar 
en tydlig majoritet för endera viljeyttringen bland de röstande. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. Någon fråga ska formuleras och vilken 
påverkar inte. 
 
 
 
  
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Valsamordnare 

 
 
 

Peter Evansson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Handläggare 
Lisbeth Rye-Danjelsen 
Valsamordnare 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-21 

Diarienummer 
KS-2020/340 

   
 

Kommunstyrelsen  

Förslag av datum för folkomröstning samt när rösträkningen ska 
vara avslutad 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer att den kommunala folkomröstningen ska hållas 
söndagen den 14 februari 2021. 

2. Förslaget skickas till Valmyndigheten för samråd enligt 2 § lagen (1994:629) om 
kommunala folkomröstningar. 

3. Den slutliga röstsammanräkningen ska vara avslutad senast fredagen efter valet 
klockan 17:00.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§ 
ska fullmäktige också besluta om dag för omröstning och när folkomröstningen ska vara 
avslutad. Enligt lagen (1994:629) om kommunala folkomröstningar ska dagen beslutas efter 
samråd med den centrala valmyndigheten.  
 
 
Bakgrund 
Enligt lagen om kommunala folkomröstningar 2 § 1p. ska fullmäktige i anslutning till att beslut 
om folkomröstningen tas, också besluta om dag för omröstningen. 
Förvaltningen har till valnämnden i tjänsteutlåtande daterat 1 april 2020 utrett lämpligt datum 
för folkomröstning samt när den slutliga rösträkningen ska vara avslutad.  
Valnämnden beslutade 14 april 2020 § 10 föreslå kommunfullmäktige att folkomröstning kan 
äga rum 14 februari 2020 samt att rösträkningen ska vara avslutad senast fredagen efter 
valet klockan 17:00.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En ekonomisk konsekvensanalys är gjord i tjänsteskrivelsen från valnämnden daterad den 1 
april 2020.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord i tjänsteutlåtande från valnämnden daterad den 1 april 2020. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-21 
Beslut från valnämnden § 10, 2020-04-14 
Tjänsteutlåtande valnämnden, 2020-04-01 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Valsamordnare 
 
 
 

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

 
 
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 



 

 
 

Valnämnden Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2020-04-14 

 

 
 
§ 10 
 
Förslag av datum för folkomröstning samt när rösträkningen ska vara avslutad 
VN 2020 4 

Valnämndens beslut 

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

Den kommunala folkomröstningen föreslås vara söndagen den 14 februari 2021. 
  
Förslaget skickas till Valmyndigheten för samråd enligt 2 § lagen (1994:629) om kommunala 
folkomröstningar. 
 
Den slutliga röstsammanräkningen ska vara avslutad senast fredagen efter valet klockan 
17:00.  
 
Sammanfattning 

I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 
37§ ska fullmäktige också besluta om dag för omröstning och när folkomröstningen ska vara 
avslutad. Enligt lagen (1994:629) om kommunala folkomröstningar ska dagen beslutas efter 
samråd med den centrala valmyndigheten.  

Underlag för beslut 
 
Tjänsteutlåtande 2020-04-01 

Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Handläggare 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Markus Sjölén Gustafsson Datum VN 2020 5 
Allmänutredare 2020-04-01   
 
 

                     Valnämnden 
 
 
Förslag av datum för folkomröstning samt när rösträkningen ska 
vara avslutad. 
VN 2020 5 
 
Förslag till beslut 
 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Den kommunala folkomröstningen föreslås vara söndagen den 14 februari 2021.  
2. Förslaget skickas till Valmyndigheten för samråd enligt 2 § lagen (1994:629) om 

kommunala folkomröstningar. 
3. Den slutliga röstsammanräkningen ska vara avslutad senast fredagen efter valet 

klockan 17:00.  
 
 
Sammanfattning  
 
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§ 
ska fullmäktige också besluta om dag för omröstning och när folkomröstningen ska vara 
avslutad. Enligt lagen (1994:629) om kommunala folkomröstningar ska dagen beslutas efter 
samråd med den centrala valmyndigheten.  
 
Bakgrund 
 
Dag för omröstningen 
 
Enligt lagen om kommunala folkomröstningar 2 § 1p. ska fullmäktige i anslutning till att beslut 
om folkomröstningen tas, också besluta om dag för omröstningen. Dagen för folkomröstning 
ska beslutas i samråd med den centrala valmyndigheten. Samrådet ska ske minst tre månader 
före omröstningsdagen. Val har sedan 1940-talet alltid hållits på söndagar. Intentionen är att 
val alltid ska infalla på en röd dag och att folk därmed skulle vara lediga från arbete och därmed 
skulle kunna gå och rösta. Även om röda dagar inte i lika hög utsträckning innebär att alla är 
lediga, är folk vana att valdagen är en söndag och det innebär ökade möjligheter att nyttja 
kommunala lokaler som står tomma under helgen. Efter förhandskontakt med Valmyndigheten 
erfar förvaltningen att första möjliga omröstningsdatum är 14 februari. Datum för omröstning i 
december 2020 är inte optimalt utifrån att julledigheterna är förestående samt att 
förberedandetiden blir för kort och omröstningsdatum i januari 2021 medför att 
valmyndighetens arbete måste göras under jul- och nyårshelgerna.  
 
Enligt lagen (1994:629) om kommunala folkomröstningar ska dag för en kommunal 
folkomröstning beslutas i samråd med den centrala valmyndigheten. Förvaltningen bedömer 
att en folkomröstning skulle kunna genomföras i november. Förvaltningen föreslår att 
folkomröstningen genomförs söndagen den 14 februari 2021.  
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Dag för när röstsammanräkningen ska vara avslutad  
 
I de allmänna valen sker en slutlig rösträkning av länsstyrelsen. Förrättningen är offentlig och 
skall göras utan dröjsmål. Vid den slutliga rösträkningen prövar länsstyrelsen om valsedlarna 
är giltiga i enlighet med prövningsregler i vallagen. I en kommunal folkomröstning är det 
valnämndens uppgift att genomföra den slutliga rösträkningen samt bedöma samtliga 
valsedlars giltighet. Giltighetsregler för valsedlar i folkomröstningar finns i lagen om 
kommunala folkomröstningar 10 §. Det är viktigt att rösträkningen sker noggrant och att 
tillräckligt med personer finns på plats. Eftersom kommunen har begränsat med resurser kan 
inte ett stort antal rösträknare tas in, därför kommer rösträkningen ta tid.  
 
Rösträkningen föreslås vara avslutad 17:00 fredagen efter folkomröstningens genomförande. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet om datum för folkomröstningen innebär ingen kostnad. 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Beslutet ska skickas till:   
Akten 
Kommunstyrelsen 
Handläggare 
 
 
Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslutet att genomföra en folkomröstning skulle påverka samtliga invånare i kommunen, 
dock påverkar beslutet barn enbart indirekt då det röstberättigade är över 18 år. Beslutet 
påverkar därmed inte barn i hög utsträckning. Eftersom en eventuell folkomröstning 
enbart är rådgivande finns inga direkta efterföljande effekter som har undersökts i 
dagsläget.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

En barnkonsekvens analys har genomförts i enlighet med gällande rutiner. Eftersom 
åtgärden påverkar barn till liten del har en enklare prövning gjorts.   
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
Nyttjande av skollokaler som omröstningslokaler skulle kunna komma i konflikt med barns 
intressen så som barns rätt till vila och fritid. Eftersom valet föreslås hållas på en söndag 
är dock konflikten liten. En möjlig påverkan är att idrottsföreningar som behöver ställa in 
ett träningstillfälle. Eftersom kommunen vid ett beslut måste genomföra en folkomröstning 
går intressekonflikten inte att förhindra i det avseendet. Inga kompensatoriska åtgärder 
föreslås eftersom den eventuellt negativa påverkan som valets genomförande skulle 
innebära är tillfällig och så pass begränsad att den inte bedöms möjligt.   
 
 

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 
Lisbeth Rye-Danjelsen 
Valsamordnare 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-01 

Diarienummer 
KS-2020/341 

   
 

Kommunstyrelsen  

Föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreskriften om genomförande av folkomröstning. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§ 
ska fullmäktige också besluta om röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse 
i omröstningslokalen. Enligt förarbetet till lagen om kommunala folkomröstningar framgår att 
vallagen. fullmäktige får bestämma om de föreskrifter som lokalt kan behövas. Ett förslag till 
föreskrifter finns framtaget för att säkerställa att omröstningen genomförs på ett sätt som 
efterliknar röstmottagningen, rösträkning och tillgängligheten för väljarna som vid de val som 
styrs av vallagen.  
 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har inför valnämndens sammanträde 14 april 2020 i tjänsteskrivelse daterat 
2020-03-10 beskrivit vikten av en föreskrift för kommunal folkomröstning. Förslaget på 
föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning fastställdes av valnämnden.   
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En ekonomisk konsekvensanalys är gjord i tjänsteskrivelsen till valnämnden daterad den 10 
mars 2020. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord i tjänsteutlåtande till valnämnden daterad den 10 mars 2020. 
 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-21 
Utdrag ur valnämndens protokoll 2020-04-14 § 11 
Tjänsteutlåtande valnämnden 2020-03-10 
Föreskriften för kommunala folkomröstningar 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Valsamordnare 
 
 

 
 
 
Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
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 



 

 
 

Valnämnden Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2020-04-14 

 

 
 
§ 11 

Förslag på föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning 
VN 2020 5  
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

Föreskriften om genomförande av folkomröstning fastställs, med tillägget under § 2 att en 
röstmottagare ska ha fyllt 18 år.  
 
Sammanfattning  
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 
37§ ska fullmäktige också besluta om röstning kan ske på annat sätt än genom personlig 
inställelse i omröstningslokalen. Enligt förarbetet till lagen om kommunala folkomröstningar 
framgår att fullmäktige får bestämma om de föreskrifter som lokalt kan behövas. Ett förslag 
till föreskrifter finns framtaget för att säkerställa att omröstningen genomförs på ett sätt som 
efterliknar röstmottagningen, rösträkning och tillgängligheten för väljarna som vid de val som 
styrs av vallagen.  

Yrkande 
Susanne Jakobsson (M) samt Bengt-Åke Andersson (KNU) föreslår att ett tillägg ska göras 
under § 2, ”en röstmottagare ska ha fyllt 18 år”. 

Ann Gidlund (KD), Gunnar Parnell (-) samt Sven Hedenskog (L) yrkar bifall till förslaget. 

 
Underlag för beslut 
 
Tjänsteutlåtande 2020-03-16 
Förslag till föreskrift om genomförande  

Beslutet ska skickas till: 

Akten 
Kommunfullmäktige 
Handläggare 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Markus Sjölén Gustafsson Datum VN 2020 5 
Allmänutredare 2020-03-10   
 
 
 Valnämnden 
 
 
Fastställande av föreskrift om genomförande av folkomröstning 
(regler för röstning) 
VN 2020 5 
 
Förslag till beslut 
 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Föreskriften om genomförande av folkomröstning fastställs.  
 

Sammanfattning  
 
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§ 
ska fullmäktige också besluta om röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse 
i omröstningslokalen. Enligt förarbetet till lagen om kommunala folkomröstningar framgår att 
fullmäktige får bestämma om de föreskrifter som lokalt kan behövas. Ett förslag till föreskrifter 
finns framtaget för att säkerställa att omröstningen genomförs på ett sätt som efterliknar 
röstmottagningen, rösträkning och tillgängligheten för väljarna som vid de val som styrs av 
vallagen.  
 
Bakgrund 
  
Regler för röstning 
 
I Prop. 1993/94:188 framgår att fullmäktige är fria att fatta beslut om de föreskrifter som lokalt 
kan behövas för att genomföra en folkomröstning. I lagen om kommunala folkomröstningar 2 
§ 5p. står att fullmäktige ska besluta om och huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom 
personlig inställelse i omröstningslokalen.  
 
I allmänna val ges väljare flera alternativ till röstning i vallokal, däribland röstning i 
förtidsröstningslokal, röstning genom budröst eller genom ambulerande röstmottagare. För att 
förbättra väljares möjligheter att rösta har Knivsta kommun de två senaste valen haft två lokaler 
för förtidsröstning. I det allmänna valet 2018 förtidsröstade 44 % av de röstberättigade. För 
väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe finns i ordinarie val möjligheten att rösta genom budröst eller genom att 
begära ambulerande röstmottagare. 
 
För att ge Knivstas medborgare lika god tillgänglighet till att rösta som i de ordinarie valen 
föreslås följande alternativ till röstning genom personlig inställelse i omröstningslokalen:  

1. Förtidsröstning i förtidsomröstningslokal från och med en vecka innan 
omröstningsdagen. Förtidsröstningen avslutas samma klockslag som 
röstmottagningen avslutas på valdagen.  

2. Genom budröst i omröstningslokal eller förtidsomröstningslokalen eller genom 
ambulerande röstmottagare. 
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För att kommunmedlemmarna ska ha lika goda möjligheter att rösta i folkomröstningen som i 
de ordinarie valen har en föreskrift med regler för röstmottagning, omröstningslokaler och 
rösträkning tagits fram. Föreskriften är baserad på vallagen med utgångspunkt att förfarandet 
ska vara så lika som möjligt.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Fastställandet av föreskrift för genomförande av kommunal folkomröstning innebär ingen 
kostnad. 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Underlag till beslut 
 
Tjänsteutlåtande 2020-03-10 
Förslag till föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Handläggare 
 
 
 
Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslutet att genomföra en folkomröstning skulle påverka samtliga invånare i kommunen, 
dock påverkar beslutet att anta regler för röstmottagning inte barn då det röstberättigade 
och röstmottagarna är över 18 år.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

En barnkonsekvens analys har genomförts i enlighet med gällande rutiner. Eftersom 
åtgärden påverkar barn till liten del har en enklare prövning gjorts.   
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
Inga kända.  
 

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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Föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning 
Knivsta kommun föreskriver följande med stöd av 2 § lagen (1994:692) om kommunala 
folkomröstningar. 

1 kap. Röstmottagare 

1 § För varje omröstningsdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en 
ordförande och en ersättare för ordföranden. 

2 § Röstmottagare förordnas av valnämnden. 

Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för 
uppdraget. Röstmottagare ska ha fyllt 18 år.  

3 § På varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmottagare som behövs för 
att röstmottagningen ska kunna genomföras. 

Vid röstmottagning i en omröstningslokal ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande. 
En av dessa ska vara ordföranden eller ordförandens ersättare. 

Vid röstmottagning i en förtidsomröstningslokal ska minst två röstmottagare vara närvarande. 

2 kap. Omröstningskrets och omröstningsdistrikt 

4 § Kommunen är en enda omröstningskrets om inte fullmäktige beslutar annat. 

5 § Omröstningskretsen ska delas in i geografiska omröstningsområden 
(omröstningsdistrikt). 

6 § Omröstningsdistriktet ska omfatta mellan 1 000 och 3 000 röstberättigade. Om det 
finns särskilda skäl, får ett omröstningsdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 3 000 
röstberättigade. Ett omröstningsdistrikt får omfatta färre än 600 röstberättigade endast om 
det finns synnerliga skäl. 

Omröstningslokaler 

7 § Valnämnden ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som 
omröstningslokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger 
väljarna goda möjligheter att rösta. 

För varje omröstningsdistrikt ska det finnas en omröstningslokal. 

En omröstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att 
väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss 
politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös 
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med 
röstningen. 

8 § Omröstningslokalerna ska vara öppna för röstning mellan klockan 08.00 och 20.00 på 
omröstningsdagen. 
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9 § Minst en förtidsomröstningslokal för röstmottagning ska vara öppen varje dag under en 
period om sju dagar, inklusive omröstningsdagen. Minst en förtidsröstningslokal ska också 
vara öppen för röstmottagning under den tid som enligt 8 § gäller för röstning i 
omröstningslokal. 

Valnämnden beslutar vilka tider som förtidsomröstningen är öppen under andra dagar än 
omröstningsdagen. Förtidsomröstningslokalen ska vara öppen under sådana tider att det ger 
väljarna tillräckligt goda möjligheter att rösta. 

Förtidsomröstningslokalen ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet 
så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss 
politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös 
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med 
röstningen. 

3 kap. Röstlängder och röstkort 

10 § Väljare ska tas upp i röstlängden för det omröstningsdistrikt inom vilket de är 
folkbokförda enligt vad som sägs i 6 § lagen (1994: 629) om kommunala folkomröstningar. 

11 § De som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skall senast tolv 
dagar före valdagen skriftligen begära att uppgifterna rättas. Detta gäller också dem som 
anser sig vara felaktigt uteslutna ur röstlängden. Det som hänt senare än 30 dagar före 
valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt denna paragraf. 

12 § Frågor om rättelse prövas av valnämnden, antingen efter framställning enligt 11 § eller 
på eget initiativ. Valnämnden är de som inför rättelser eller ändringar i röstlängden. 

Röstkort 

13 § Valnämnden ska upprätta ett röstkort för varje väljare. För väljare som inte har någon 
känd adress ska det upprättas röstkort bara om de begär det. 

14 § Ett röstkort ska innehålla uppgift om 

1. väljarens namn och nummer i röstlängden, 

2. vilka val som väljaren får delta i, och 

3. väljarens omröstningslokal och dess öppettider. 

15 § Valnämnden tillhandahåller dubblettröstkort i enlighet med 8 § lagen (1994:629) om 
kommunala folkomröstningar. 

4 kap. Röstsedlar och kuvert 

Röstsedlar 

16 § Vid folkomröstningen får användas endast de röstsedlar som tillhandahålls av 
valnämnden. 

Kuvert 

17 § Vid folkomröstningen används följande slag av kuvert: 
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1. röstkuvert, 

2. ytterkuvert för budröst, 

3. fönsterkuvert. 

5 kap. Allmänna bestämmelser om röstning 

På vilka sätt kan man rösta 

18 § Röstning äger rum på röstmottagningsställen. Väljare röstar i första hand i sin 
omröstningslokal på omröstningsdagen. De kan också före eller under valdagen rösta i 
förtidsomröstningslokal. Väljare får dessutom i vissa fall lämna sina röster till av valnämnden 
särskilt förordnade röstmottagare (ambulerande röstmottagare) eller rösta genom bud. 

19 § Ingen får rösta för mer än en meningsyttring. Den som inte önskar rösta för någon 
meningsyttring får välja att markera att den avstår från ställningstagande. 

Hur man gör i ordning sin röst 

20 § För att göra i ordning en röst ska väljarna 

1. ta en röstsedel, 

2. markera det svarsalternativ de helst vill ska beslutas om, 

3. lägga in röstsedeln i ett röstkuvert utan att vika den, och 

4. försluta röstkuvertet. 

En röstsedel utan markering av svarsalternativ räknas som en röstsedel där väljaren avstår 
från att ta ställning. 

Röstsedlar och röstkuvert får inte förses med obehöriga märkningar. 

Hur man röstar på ett röstmottagningsställe 

21 § Väljare ska göra i ordning sina röster bakom en valskärm och därefter lämna 
röstkuverten till röstmottagarna. 

Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan göra i ordning 
sina röster, ska på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna i den utsträckning som 
behövs. En sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller 
henne vid röstningen. 

Röstning genom ambulerande röstmottagare 

22 § Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig 
till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röstsedlar till ambulerande 
röstmottagare. 

Vid röstmottagning enligt första stycket gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om röstning 
och röstmottagning i detta avsnitt. 
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Budröstning 

Vem får rösta genom bud 

23 § Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig 
till ett röstmottagningsställe får lämna sina röstsedlar där genom bud. 

Budröster ska lämnas i ytterkuvert för budröst. 

Vem får bara bud 

24 § Följande personer får vara bud: 

1. väljarens make eller sambo och väljarens, makens eller sambons barn, 
barnbarn, föräldrar eller syskon, 

2. de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som 
annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter. 

Ett bud ska ha fyllt 18 år. 

När budröster får göras i ordning 

25 § En budröst får göras i ordning tidigast 7 dagar före valdagen. 

Hur budröster görs i ordning 

26 § En väljare som vill rösta genom bud ska 

1. själv lägga en röstsedel i ett röstkuvert, 

2. i närvaro av budet och ett vittne lägga de röstkuvert som gjorts i ordning i 
ett ytterkuvert för budröst, 

3. klistra igen ytterkuvertet, 

4. på kuvertet 

a) ange sitt namn och sitt personnummer, och 

b) intyga att han eller hon gjort i ordning röstkuvert och ytterkuvertet på 
detta sätt och att röstkuvert inte har gjorts i ordning tidigare än vad 
som är tillåtet samt, om han eller hon är en väljare som avses i 23 § 
första stycket, på ytterkuvertet intyga att han eller hon uppfyller kraven 
för att få budrösta. 

På ytterkuvertet ska vittnet och budet ange sina namn och personnummer och intyga att 
väljaren själv har gjort det som sägs i första stycket 2-4 och att de inte känner till något som 
gör att de uppgifter som väljaren har lämnat inte är riktiga. Vidare ska det antecknas vilken 
av kategorierna i 24 § som är tillämplig på budet. 

Ett vittne ska ha fyllt 18 år. 

27 § Väljarna skall lämna sitt röstkort till budet tillsammans med ytterkuvertet. Detta behövs 
dock inte om kuvertet skall lämnas i en omröstningslokal. 



Sida 6 av 12 
 

6 kap. Allmänna bestämmelser om röstmottagning 

Utrustning 

28 § På ett röstmottagningsställe skall det finnas ett lämpligt antal avskilda platser 
(valskärmar) där väljarna kan rösta utan insyn. 

29 § I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig plats där röstsedlar 
och röstkuvert kan delas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till 
röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen. 

Ordning m.m. 

30 § På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma 
propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. 

31 § Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som finns i 
lokalen eller i ett utrymme intill denna skall rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna 
ger för att röstmottagningen skall kunna genomföras. Blir det sådan oordning att den inte kan 
avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas. 

32 § Väljare som finns på ett röstmottagningsställe eller på en plats som de har anvisats till 
intill detta när tiden för röstmottagning går ut, skall få tillfälle att rösta innan röstmottagningen 
avslutas. 

Mottagning av röster som väljarna lämnar 

33 § Väljare som inte är kända för röstmottagarna skall legitimera sig eller på annat sätt 
styrka sin identitet. 

34 § Röstmottagarna får inte ta emot röstkuvert som inte uppfyller kraven på hur sådana 
kuvert skall ha gjorts i ordning eller om väljaren inte kan styrka sin identitet. 

Om en väljare vill lämna fler än ett röstkuvert får bara ett av dessa tas emot. 

35 § Om ett röstmottagningsställe under någon tid när röstmottagning sker inte är tillgängligt 
för väljare med funktionsnedsättning, får röstmottagarna ta emot dessa väljares röstkuvert 
utanför röstmottagningsstället, om det kan ske under betryggande former. 

Mottagning av röster som lämnas av bud 

36 § Bud som inte är kända för röstmottagarna skall legitimera sig eller på annat sätt styrka 
sin identitet. 

37 § Röstmottagarna får inte ta emot ytterkuvert från ett bud om kuvertet inte uppfyller 
kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning eller om budet inte kan styrka sin 
identitet. 

38 § Ytterkuvert som avses i 37 § skall tas om hand av röstmottagarna och överlämnas till 
valnämnden. Nämnden skall förvara kuverten under fram till valet vunnit laga kraft. 

Mottagning av röster som har skickats i fönsterkuvert 

39 § När valnämnden tar emot fönsterkuvert skall kuverten sorteras på omröstningsdistrikt. 
Kuverten skall sedan läggas i särskilda omslag som förseglas. Omslagen skall lämnas till 
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omröstningslokalen i respektive omröstningsdistrikt, om kuverten kan antas vara där innan 
tiden för röstmottagning har gått ut. 

40 § Valnämnden skall behålla de fönsterkuvert som inte lämnas till omröstningsdistrikt 
enligt 39 § Dessa kuvert skall valnämnden granska vid sitt sammanträde för slutlig 
rösträkning. 

41 § Valnämnden skall föra anteckningar om det som görs enligt 39 och 40 §§. 

7 kap. Röstmottagning i omröstningslokal 

42 § Utöver de allmänna bestämmelser om röstning och röstmottagning som finns i 5 och 6 
kap. tillämpas bestämmelserna i detta kapitel vid röstmottagning i omröstningslokal. 
Om bestämmelser i detta kapitel avviker från dem i 5 och 6 kap., gäller i stället 
bestämmelserna i detta kapitel. 

Utrustning i omröstningslokal 

43 § I varje omröstningslokal skall det finnas 

1. en valurna för varje val, 

2. röstlängden för omröstningsdistriktet. 

Hur röstmottagningen går till 

44 § När omröstningslokalen har öppnat skall den av röstmottagarna som är ordförande visa 
de närvarande att varje valurna är tom. Sedan får röstmottagningen börja. 

45 § Om kraven på hur ytterkuvert för budröst skall ha gjorts i ordning är uppfyllda, skall 
röstmottagarna, sedan budets identitet har kontrollerats, öppna ytterkuvertet och kontrollera 
att detta innehåller röstkuvert. 

46 § Innan röstkuvert tas emot skall röstmottagarna kontrollera 

1. att kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning är uppfyllda, och 

2. att väljarna enligt röstlängden 

a) har rösträtt i de val som röstsedlarna gäller, och 

b) inte redan har röstat. 

47 § Om det inte finns några hinder mot att ta emot röstkuvert, ska röstmottagarna, i 
väljarens eller budets närvaro, lägga kuvertet i valurnan och markera detta i röstlängden. 
Röstkuvert som har tagits emot med stöd av 35 § läggs i valurnan utan att väljaren är 
närvarande. 

I röstlängden ska det anges hur väljarens eller budets identitet har kontrollerats. 

48 § Röstkuvert som lämnats i ett ytterkuvert för budröst men som inte tas emot skall läggas 
tillbaka i sitt ytterkuvert. Därefter skall förfaras på det sätt som anges i 38 §. 
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Hantering av fönsterkuvert 

49 § När röstmottagarna har fått omslag med fönsterkuvert, skall de granska omslagen och 
kuverten i den omfattning som den pågående röstmottagningen tillåter. Vid denna 
granskning skall röstmottagarna 

1. öppna omslagen och räkna kuverten, 

2. kontrollera att kuverten inte blivit öppnade sedan de klistrats igen, 

3. kontrollera att väljarna 

a) är upptagna i röstlängden för omröstningsdistriktet, 

b) inte lämnat fler än ett fönsterkuvert, och 

c) inte röstat i omröstningslokalen under omröstningsdagen, och 

4. öppna de fönsterkuvert som uppfyller kraven under 2 och 3 och kontrollera att 
kuverten innehåller röstkuvert och att kuverten uppfyller kraven på hur sådana 
kuvert skall ha gjorts i ordning. 

50 § Om ett fönsterkuvert innehåller ett ytterkuvert för budröst, skall röstmottagarna 
kontrollera att ytterkuvertet uppfyller kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning. 
Om så är fallet skall röstmottagarna öppna ytterkuvertet och kontrollera att det innehåller 
röstkuvert och att kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning är uppfyllda. 

51 § Röstmottagarna skall 

1. markera i röstlängden de väljare vars kuvert uppfyller kraven i 49-50 §§, 

2. lägga tillbaka röstkuvert som har kommit i fönsterkuvert i sina 
fönsterkuvert tillsammans med väljarnas röstkort, 

3. lägga tillbaka valkuvert som kommit i ytterkuvert för budröst i sina 
ytterkuvert och lägga tillbaka dessa kuvert i sina fönsterkuvert 
tillsammans med väljarnas röstkort eller adresskort. 

52 § När röstmottagningen avslutats skall röstmottagarna göra följande med de kuvert som 
granskats enligt 49-50 §§. De skall 

1. lägga de röstkuvert som uppfyllt kraven i 49-50 §§ i valurnan för det val 
röstsedeln gäller, 

2. lägga öppnade fönsterkuvert som innehåller röstkuvert som inte uppfyllt 
kraven i 49-50 §§ i särskilda omslag, 

3. lägga de fönsterkuvert som inte uppfyllt kraven i 49-50 §§ i särskilda 
omslag, och 

4. försegla varje omslag. 

53 § Om ett omslag som innehåller fönsterkuvert kommer från valnämnden efter att 
röstmottagningen i omröstningsdistriktet avslutats, skall omslaget inte öppnas utan skickas 
tillbaka till valnämnden. 
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Ångerröstning 

54 § Väljare får rösta personligen i sin omröstningslokal även om de redan har röstat i en 
förtidsomröstningslokal (ångerröstning). Om den tidigare rösten finns i omröstningslokalen, 
får väljaren ångerrösta först sedan han eller hon har fått tillbaka rösten av röstmottagarna. 

Säkerhet m.m. 

55 § Om röstmottagningen avbryts skall varje valurna och röstlängden förseglas och 
förvaras på ett säkert sätt. När röstmottagningen skall fortsätta, skall röstmottagarna först 
visa dem som är närvarande att förseglingarna inte har öppnats. 

56 § Det skall föras protokoll över röstmottagningen i en vallokal. 

57 § Ytterkuvert för budröst som innehållit röstkuvert som har tagits emot och lagts i 
valurnan skall överlämnas till valnämnden. Nämnden skall förvara kuverten fram till valet 
vunnit laga kraft. 

8 kap. Röstmottagning i förtidsomröstningslokal 

58 § Utöver de allmänna bestämmelser om röstning och röstmottagning som finns i 5 och 6 
kap. tillämpas bestämmelserna i detta kapitel vid röstmottagning i förtidsomröstningslokaler. 
Om bestämmelser i detta kapitel avviker från dem i 5 och 6 kap., gäller i stället 
bestämmelserna i detta kapitel. 

Hur röstmottagning går till 

59 § Väljare eller bud skall till röstmottagarna lämna väljarens röstkort. Detta behövs dock 
inte om den information som röstkortet innehåller ändå är tillgänglig för röstmottagarna. 

60 § I de anteckningar som förs enligt 62 § skall det anges hur väljarens eller budets 
identitet har kontrollerats. 

De röstkuvert som röstmottagarna tar emot skall, i väljarens eller budets närvaro, läggas i 
fönsterkuvert tillsammans med väljarens röstkort. 

Fönsterkuvertet skall därefter klistras igen. 

61 § De fönsterkuvert som har gjorts i ordning i omröstningslokaler skall skickas till 
valnämnden eller lämnas direkt till röstmottagarna i röstningsdistriktet, om kuverten kan 
beräknas vara dem till handa innan tiden för röstmottagning i vallokalen går ut. 

Säkerhet m.m. 

62 § Det ska fortlöpande föras anteckningar över röstmottagningen i en omröstningslokal. 

Om röstmottagningen avbryts ska anteckningarna och det valmaterial som tagits emot 
förvaras på ett säkert sätt under avbrottet. 

Anteckningarna och det valmaterial som tagits emot ska också förvaras avskilt och på ett 
säkert sätt i avvaktan på rösträkningen. 
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9 kap. Preliminär rösträkning i omröstningslokal 

63 § Omedelbart efter att röstmottagningen i omröstningslokalen avslutats och samtliga 
röstkuvert som skall läggas i valurnan lagts ner i den skall röstmottagarna ta ur kuverten och 
räkna rösterna. 

Rösträkningen är offentlig och skall genomföras utan avbrott. 

Resultatet av rösträkningen i omröstningslokalen är preliminärt. 

64 § Räkningen ska gå till på följande sätt: 

1. Valurnan ska tömmas och röstkuverten räknas. Antalet väljare som enligt 
röstlängden deltagit i valet ska räknas. 

2. Röstsedlarna ska tas ur röstkuverten. Om ett röstkuvert innehåller fler än 
en röstsedel ska röstsedlarna inte godkännas utan läggas tillbaka i 
kuvertet. 

3. En röstsedel som kan antas vara ogiltig enligt någon av de grunder som 
anges i 10 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska inte 
godkännas utan läggas tillbaka i sitt röstkuvert. 

4. Röstsedlar och röstkuvert som avses i 2-3 ska läggas i särskilda omslag. 

5. De röstsedlar som godkänts ska sorteras i grupper efter meningsyttring. 
Alternativet avstår utgör en grupp. Antalet röstsedlar i varje grupp ska 
räknas. 

6. Röstsedlarna för varje röstningsalternativ ska sedan läggas i särskilda 
omslag. 

7. Omslag enligt 5 och 6 ska förseglas. 

Resultatet av rösträkningen ska antecknas i omröstningslokalens protokoll. 

65 § Omedelbart efter att den preliminära rösträkningen avslutats skall röstmottagarna till 
valnämnden överlämna 

1. röstlängden, 

2. protokollet, 

3. ytterkuvert för budröst som avses i 38 § och 57 §, och 

4. omslag som avses i 64 § samt 52-53 §§. 

När ett röstkuvert får öppnas 

66 § Ett avgivet röstkuvert får öppnas endast sedan det har tagits ur en valurna för 
rösträkning enligt bestämmelserna i detta kapitel eller i 10 kap. 
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10 kap. Valnämndens uppsamlingsräkning 

Valnämndens förberedelser för rösträkningen 

67 § Dagen efter omröstningsdagen ska valnämnden sammanträda för att granska och 
räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt. Resultatet av 
nämndens rösträkning är preliminärt. 

Vid sammanträdet ska nämnden granska 

1. fönsterkuvert som till och med valdagen kommit in till nämnden och 
behållits där, 

2. fönsterkuvert som röstmottagarna lämnat tillbaka till nämnden enligt 53 §, 

3. fönsterkuvert som kommit in till nämnden innan valurnan för 
uppsamlingsräkningen har tömts, och 

4. fönsterkuvert som röstmottagarna enligt 52 § lagt in i särskilda omslag. 

Granskningen går i tillämpliga delar till på samma sätt som enligt 49-52 §§. 

Om det behövs ytterligare tid för att på ett betryggande sätt genomföra rösträkningen, får 
valnämnden fortsätta sammanträdet för rösträkning på tisdagen efter valdagen. 

Säkerhet 

68 § Om rösträkningen avbryts ska de omslag som gjorts i ordning och övrigt valmaterial 
förvaras på ett säkert sätt under avbrottet. 

11 kap. Slutlig rösträkning 

69 § Rösterna räknas slutligt av valnämnden. Förrättningen är offentlig och skall göras utan 
dröjsmål. 

70 § Rösterna ska redovisas efter omröstningsdistrikt. 

71 § Valnämnden skall vid förrättningen pröva om röstsedlarna är giltiga enligt 75 § och 10 § 
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.  Valnämnden skall också meddela de 
beslut som behövs med anledning av uppgifterna i de protokoll som avses i 56 §. 

Närmare om förrättningen 

72 § Om handlingarna är ofullständiga eller bristfälliga på något annat sätt, skall de 
kompletteras. Om det behövs skall valnämnden också notera uppgift om varför handlingarna 
är i bristfälligt skick. 

73 § Valnämnden skall föra protokoll över förrättningen. 

Ogiltighetsgrunder 

74 § Har röstsedlar som väljarna lämnat inte förvarats på ett säkert sätt, skall de förklaras 
ogiltiga, om det kan antas att det gjorts något obehörigt med dem. 

75 § En röstsedel är ogiltig om den 
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1. inte har tillhandahållits av valnämnden eller 

2. har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt. 

Om det i ett röstkuvert finns flera likalydande röstsedlar, skall endast en röstsedel räknas. 
Finns det i annat fall mer än en röstsedel i röstkuvertet, är samtliga dessa röstsedlar ogiltiga. 

Förrättningens avslutning 

76 § När valnämnden avslutat rösträkningen skall den följa anvisningarna i 11-12 §§ lagen 
(1994:692) om kommunala folkomröstningar. 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 2020. 
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Handläggare 
Lisbeth Rye-Danjelsen 
Valsamordnare 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-21 

Diarienummer 
KS-2020/342 

   
 

Kommunstyrelsen  

Fastställande av röstsedlars antal, innehåll och utseende (layout) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige fastställer antalet valsedlar till en i storleken A6 försedd med 
fastställd fråga och röstningsalternativ. 

2. Valsedeln ska vara vit och utformad med innehåll och utseende i enlighet med 
valsedlar i ordinarie val. 

3. Valsedlarna ska tryckas upp i ett antal som motsvarar antal röstande samt för 
förtidsröstning. 

4. Kostnad för framställande och tryckning av valsedlar tas ur valnämndens budget för 
folkomröstningen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§ 
ska fullmäktige också besluta om röstsedlarnas antal, innehåll och utseende.  
 
Bakgrund 
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande till valnämnden daterat 2020-03-10 redogjort för 
röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, (layout).  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En ekonomisk konsekvensanalys är gjord i tjänsteutlåtandet till valnämnden daterad den 10 
mars 2020. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord i tjänsteutlåtandet till valnämnden daterad den 10 mars 2020 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-21 
Valnämndens tjänsteutlåtande 2020-03-10 
Valnämndens protokoll 2020-04-14 § 12 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Valsamordnare 
 
 
 
Åsa Franzèn 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
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 



 

 
 

Valnämnden Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2020-04-14 

 

 
 
§ 12 

Fastställande av röstsedlars antal, innehåll och utseende 
VN 2020 8 
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Antalet valsedlar fastställs till en i storleken A6 försedd med fastställd fråga och 
röstningsalternativ. 
 
Valsedeln ska vara vit och utformad med innehåll och utseende i enlighet med valsedlar i 
ordinarie val. 
 
Valsedlarna ska tryckas upp i ett antal som motsvarar antal röstande samt för förtidsröstning. 
Kostnad för framställande och tryckning av valsedlar tas ur valnämndens budget för 
folkomröstningen.  
 
Sammanfattning  

I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 
37§ ska fullmäktige också besluta om röstsedlarnas antal, innehåll och utseende.  

Underlag för beslutet: 
 
Tjänsteutlåtelse  2020-04-01 
 
Beslutet ska skickas till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Handläggare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Valnämnden Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2020-04-14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Markus Sjölén Gustafsson Datum VN 2020 8 
Allmänutredare 2020-03-10   
 
 
 Valnämnden 
 
 
Fastställande av röstsedlars antal, innehåll och utseende (layout) 
VN 2020 8 
 
Förslag till beslut 
 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Antalet valsedlar fastställs till en i storleken A6 försedd med fastställd fråga och 
röstningsalternativ. 

2. Valsedeln ska vara vit och utformad med innehåll och utseende i enlighet med 
valsedlar i ordinarie val. 

3. Valsedlarna ska tryckas upp i ett antal som motsvarar antal röstande samt för 
förtidsröstning. 

4. Kostnad för framställande och tryckning av valsedlar tas ur valnämndens budget för 
folkomröstningen.  

 
 

Sammanfattning  
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§ 
ska fullmäktige också besluta om röstsedlarnas antal, innehåll och utseende.  
 
Bakgrund 
 
Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende 
 
Kommunfullmäktige ska i enlighet med lagen om kommunala folkomröstningar 2 § 4p. besluta 
om röstsedlarnas antal, innehåll och utseende. Röstsedlarnas utformning regleras inte i lag.  
 
I de ordinarie valen används valsedlar som är av 80 grams offsetpapper och är av storleken 
A6 (105x148 mm) för att passa de valkuvert som används i ordinarie val. De olika 
röstningsalternativen kan tryckas på olika valsedlar eller på en och samma valsedel. Vid 
nationella folkomröstningar säger folkomröstningslagen (1979:369) att väljarna ska ha 
möjlighet att rösta blankt. Frågan regleras inte särskilt i lagen om kommunala folkomröstningar 
så kommunfullmäktige beslutar själv om möjligheten att rösta blankt ska finnas.  
 
I bilaga till valförordning (2005:874) finns angivet hur valsedlar ska utformas i ordinarie val.  
 
Omröstningsvalsedeln föreslås använda samma utseende som valsedlar i ordinarie val för att 
övrigt material så som valkuvert och förtidsröstningskuvert ska kunna användas och därmed 
öka igenkänningen vid röstningen samt hålla ner kostnaderna.   
 

1. Omröstningsvalsedel som avses i folkomröstningen i Knivsta enligt 2 § 4p. lagen 
(1994:629) om kommunala folkomröstningar  
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Utformningen av omröstningssedel avges enligt nedan och får, på därför avsedda 
utrymmen, förses endast med sådana uppgifter som avses där (se illustrationer 
nedan). 
 
Omröstningssedeln är av storleken A6 (105x148 millimeter), och är av vitt 80 grams 
offsetpapper. 
 

Framsida och baksida 

 
 
 
För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:  
 

1. Omröstningssedelns framsida:  
a. Vänster och höger sidmarginal till 1, 2, samt 3 : 10 millimeter,  
b. Valsedelns överkant till 1: 4 millimeter, 
c. Avstånd mellan 1 och 2,45 millimeter,  
d. Avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter, 
e. Valsedelns underkant till 3: 4 millimeter. 

2. Omröstningssedelns baksida:  
a. Tom.  

 
För att få minska kommunens kostnader vid en folkomröstning föreslås att möjligheten att rösta 
blankt/avstå ska finnas på samma valsedel som de olika valalternativen. Inga blanka valsedlar 
kommer därför behövas.  
 
Antal röstberättigade i valet till Europaparlamentet 2019 var 12 761 (tolvtusen 
sjuhundrasextioett). Antalet röstberättigade i kommunen den 31 oktober 2019 var enligt SCB 
13 248 (trettontusen tvåhundrafyrtioåtta). Antalet röstberättigade i folkomröstningen beräknas 
ligga på omkring 13 000 (trettontusen). För att säkerställa att antalet röstsedlar är tillräckligt 
föreslås att antalet valsedlar som ska tryckas upp är 20 000 (tjugotusen).  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet om valsedelns layout innebär ingen kostnad. 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Åsa Franzén 
Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till:   
Akten 
Kommunfullmäktige 
Handläggare  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslutet att fastställa röstsedlarnas antal, innehåll och utseende påverkar inte barn. De 
röstberättigade är över 18 år.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej aktuellt. 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Ej aktuellt.  
 
 

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 
Lisbeth Rye-Danjelsen               
Valsamordnare 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-27 

Diarienummer 
KS-2020/343 

   
 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga om kommunal 
folkomröstning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige fastställer omröstningsdistrikten till 6 distrikt. 
2. Omröstningslokal fastställs till lämplig kommunal lokal inom varje distrikt. Lokalerna 

är Lagga skola, Thunmanskolan, Alsike skola, Adolfsbergskolan samt Centrum för 
idrott och kultur. 

3. Förtidsomröstningslokal fastställs till Kommunhusets utställningslokal. 
4. Kommunstyrelsen ska för valnämndens arbete med omröstningsdistrikten tillföra 

nämnden 194 000 kr. Medlen ska belasta 2021 års budget. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§ 
ska fullmäktige också besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. För att ge väljare 
goda möjligheter till röstning föreslås minst en förtidsröstningslokal vara öppen varje dag i 
kommunen fram till och med valdagen.  
 
Bakgrund 
I vallagen, som styr reglerna för vallokaler och röstmottagning i allmänna val framgår att det 
ska finnas en vallokal i varje valdistrikt. Lokalerna som används ska vara lämpliga i fråga om 
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande som ger väljarna goda möjligheter att rösta.  
I tjänsteutlåtande till Valnämnden daterat 2020-04-16 finns omröstningsdistrikt samt 
omröstningslokaler beskrivet. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
I tjänsteutlåtande till Valnämnden daterat 2020-04- finns begäran om medel 
omröstningsfunktionärer samt förtidsröstning för genomförande av omröstningen specificerat. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord i tjänsteutlåtande till valnämnden daterat 2020-04 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-27 
Valnämndens tjänsteutlåtande 2020-04-16 
Valnämndens utdrag ur protokoll 2020-04-23 § 19 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Valsamordnare 
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Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
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 



 

 
 

Valnämnden Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2020-04-14 

 

 
 
§ 19 

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga om kommunal folkomröstning 
VN 2020 9 

Valnämndens beslut 

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Omröstningsdistrikten fastställs till 6 distrikt. 
2. Omröstningslokal fastställs till lämplig kommunal lokal inom varje distrikt. Lokalerna är 

Lagga skola, Thunmanskolan, Alsike skola, Adolfsbergskolan samt Centrum för idrott 
och kultur. 

3. Förtidsomröstningslokal fastställs till Kommunhusets utställningslokal. 
4. Kostnad för omröstningsdistriktens arvode samt förtidsomröstning fastställs till 

194.000 kr. För fullföljande av folkinitiativet äskar valnämnden medel för 
genomförande av omröstningen, valnämnden begär därför att kommunstyrelsen 
tillser att medel tillförs nämnden. 

 
Yrkanden 
 
Markus Österman (S) och Ann Gidlund (KD) yrkar att omröstningsdistrikten ska vara tolv 
stycken, som vid allmänna valen. 
 
Propositionsordning och omröstning 
 
Ordföranden ställer först Markus Östermans (S) och Ann Gidlunds (KD) yrkande mot 
förvaltningens andra förslag på åtta distrikt och finner att valnämnden beslutar enligt Markus 
Östermans (S) och Ann Gidlunds (KD) yrkande. 
Därefter ställer ordförande det utsända förslaget på sex distrikt mot förslaget på tolv distrikt 
och finner att valnämnden beslutar enligt det utsända förslaget på sex distrikt. 
 
Sammanfattning 
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 
37§ ska fullmäktige också besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. För att ge 
väljare goda möjligheter till röstning föreslås minst en förtidsröstningslokal vara öppen varje 
dag i kommunen fram till och med valdagen. 

Ärendet återremitterades av nämnden för vidare utredning. 

Underlag för beslutet: 

Tjänsteutlåtande reviderat 2020-04-16. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunfullmäktige 
Handläggare 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Markus Sjölén Gustafsson Datum VN 2020 9 
Allmänutredare 2020-04-01 
 Rev 2020-04-16   
 
 
 Valnämnden 
 
 
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga om kommunal 
folkomröstning 
VN 2020 9 
 
Förslag till beslut 
 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Omröstningsdistrikten fastställs till 6 distrikt. 
2. Omröstningslokal fastställs till lämplig kommunal lokal inom varje distrikt. Lokalerna är 

Lagga skola, Thunmanskolan, Alsike skola, Adolfsbergskolan samt Centrum för idrott 
och kultur. 

3. Kostnad för omröstningsdistriktens arvode samt förtidsomröstning fastställs till 
194.000 kr. För fullföljande av folkinitiativet äskar valnämnden medel för 
genomförande av omröstningen, valnämnden begär därför att medel tillförs nämnden. 

 
  

Sammanfattning  
 
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§ 
ska fullmäktige också besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. För att ge väljare 
goda möjligheter till röstning föreslås minst en förtidsröstningslokal vara öppen varje dag i 
kommunen fram till och med valdagen.  
 
Bakgrund 
 
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 
 
En folkomröstning kan ske i hela eller i en del av en kommun. Den kan också omfatta enbart 
ett urval av medlemmarna. Kommunfullmäktige ska i enlighet med lagen om kommunala 
folkomröstningar 2 § 2p. besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. Om 
folkomröstningar sker i anslutning till allmänna val sammanfaller omröstningslokaler och 
omröstningsdistrikt med vallokaler och valdistrikt. Fullmäktige har alltså att själv bestämma om 
indelningen i omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. Närmare bestämmelser finns inte i 
Prop. 1993/94: 188.  
 
I vallagen, som styr reglerna för vallokaler och röstmottagning i allmänna val framgår att det 
ska finnas en vallokal i varje valdistrikt. Lokalerna som används ska vara lämpliga i fråga om 
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande som ger väljarna goda möjligheter att rösta.  
 
Vallokalerna ska i allmänna val även vara tydligt avgränsade när och lämpade för ändamålet 
så att väljare inte hindras eller störs. Vallokaler ska inte ha anknytning till en viss politisk 
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 
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Motsvarande bestämmelser om lokalernas lämplighet tillämpas i röstningslokaler för 
förtidsröstning.  
 
Enligt vallagen 17 § ska ett valdistrikt i ordinarie val omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. I kommunen finns omkring 13000 röstberättigade. Sedan november 2017 har 
kommunen 12 valdistrikt i ordinarie val.  
 
Av kostnadsmässiga skäl kan inte lika många distrikt användas som i ordinarie val.  
 
Förslag till uppdelning i åtta valdistrikt  
 
Valnämnden har efterfrågat ett förslag på åtta omröstningsdistrikt. Att omorganisera de tolv 
ordinarie distrikten till åtta, samt att hitta lämpliga lokaler (som ska vara lätta att ta sig till) är 
svårt. Förslaget innebär att antalet röstberättigade skiljer sig kraftigt mellan olika 
distrikt/lokaler. Flera lokaler föreslås ligga inom samma område eftersom det finns fler lämpliga 
lokaler inom samma byggnad.  
 
En fördelning på åtta distrikt ser ut som följande:  
 
Valdistrikt Antal röstberättigade 

EU-valet 2019 
Valdistrikt 
folkomröstningen  

Föreslagen 
omröstningslokal 

       
Lagga-Östuna 1274 - Lagga skola 
Summerat - 1274  
       
Östra Knivsta 1304 - Thunmansskolan  
Summerat - 1304  
       
Vrå 1140 - Alsike skola 
Summerat - 1140  
       
Norra Alsike 973 - Adolfsbergskolan 
Vassunda 1034 -  
Summerat - 2007  
       
Södra Knivsta 1330 - CIK 
Summerat - 1330  
       
Gredelby 1113 - Högåsskolan 
Sågen 710 -  
Summerat - 1823  
       
Västra Knivsta 1172 - CIK 
Tallbacken 896 -  
Summerat   2068  
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Husby-Långhundra 894 - Alsike skola 
Boängen 921 -  
Summerat   1815  

 
 
Valdistriktens geografiska avgränsning är densamma som beslut från KF § 117 2017-09-27 
avseende översyn av valdistrikten.  
 
Förtidsröstningslokaler föreslås i kommunhuset och i Alsike skola (biblioteket). Det finns 
lämpligare lokaler för förtidsröstning i CIK än i kommunhuset. 
 
Förslag till uppdelning i sex omröstningsdistrikt 
 
Förvaltningen föreslår en uppdelning på sex distrikt. Indelningen i sex snarare än åtta distrikt 
möjliggör en jämnare fördelning av röstberättigade inom varje distrikt.  

 
  
Valdistriktens geografiska avgränsning är densamma som beslut från KF § 117 2017-09-27 
avseende översyn av valdistrikten.  
 
Förtidsröstningslokaler föreslås i kommunhuset och i Alsike skola (biblioteket). Det finns 
lämpligare lokaler för förtidsröstning i CIK än i kommunhuset.  
 
 

Valdistrikt Antal röstberättigade 
EU-valet 2019 

Valdistrikt 
folkomröstningen  

Föreslagen 
omröstningslokal 

    
Husby-Långhundra 894 - Lagga skola 
Lagga-Östuna 1274 -  
Summerat - 2168  
    
Tallbacken 896 - Thunmansskolan 
Östra Knivsta 1304 -  
Summerat - 2200  
    
Vrå 1140 - Alsike skola 
Boängen 921 -  
Summerat - 2061  
    
Norra Alsike 973 - Adolfsbergskolan 
Vassunda 1034 -  
Summerat - 2007  
    
Södra Knivsta 1330 - CIK 
Västra Knivsta 1172 -  
Summerat - 2502  
    
Gredelby 1113 - CIK 
Sågen 710 -  
Summerat - 1823  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
 
I kostnaden för omröstningsdistrikten ingår arvode till omröstningsförrättare samt kostnaden 
för öppethållande av förtidsröstning och arvode till förrättarna i förtidsröstningslokalerna. 
Öppettiderna på omröstningsdagen ska enligt föreskriften för folkomröstningar vara 08:00-
20:00. Bemanning samt arvode följer motsvarande förutsättningar som för ett ordinarie val. 
Omröstningslokalerna bemannas med en ordförande, en vice ordförande samt fyra 
omröstningsförrättare. Arvode utgår utbildning före omröstningsdagen, iordningsställande av 
omröstningslokalen, reseersättning samt matersättning.  

Ingen kostnad beräknas för hyra av lokaler. 
 
Minst en förtidsomröstningslokal för röstmottagning ska enligt föreskriften för 
folkomröstningar vara öppen varje dag under en period om sju dagar, inklusive 
omröstningsdagen. Minst en förtidsröstningslokal ska också vara öppen för röstmottagning 
under den tid som gäller för röstning i omröstningslokal.  

Kostnad åtta omröstningsdistrikt samt två förtidsomröstningslokaler varav en i Alsike: 
 
Arvode Antal Summa inkl sociala 

avgifter 
 

Ordförande och vice 
ordförande 

8 + 8 51.000 Här ingår arvode 

Omröstningsmottagare 4 st per distrikt  
(32 personer) 

113.000 Här ingår arvode, 
matersättning, 
utbildning, 
iordningsställande 
av lokal samt 
reseersättning 

Förtidsröstning 
två lokaler 

6 personer, 6 dagar 
samt 
omröstningsdag 
samt 
4 personer, 6 dagar 

90.700 Här ingår arvode, 
utbildning samt 
reseersättning 

 
Kostnad för åtta omröstningsdistrikts arvode samt genomförande av förtidsröstning beräknas 
till 254.700 kr. 
 
Kostnad för sex omröstningsdistrikt samt en förtidsomröstningslokal: 
 
Arvode Antal Summa inkl sociala 

avgifter 
 

Ordförande och vice 
ordförande 

6 + 6 38.000 Här ingår arvode 

Omröstningsmottagare 4 st per distrikt  
(24 personer) 

84.500 Här ingår arvode, 
matersättning, 
utbildning, 
iordningsställande 
av lokal samt 
reseersättning 

Förtidsröstning 
en lokal 
 

6 personer, 6 dagar 
samt 
omröstningsdag 

71.500 Här ingår arvode, 
utbildning samt 
reseersättning 
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Kostnad för sex omröstningsdistrikts arvode samt genomförande av förtidsröstning beräknas 
till 194.000 kr. 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Underlag till beslut 
 
Tjänsteutlåtande 2020-04-01 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Handläggare 
 
 
 
Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslutet att genomföra en folkomröstning skulle påverka samtliga invånare i kommunen, 
dock påverkar beslutet barn enbart indirekt då det röstberättigade är över 18 år. Beslutet 
påverkar därmed inte barn i hög utsträckning. Eftersom en eventuell folkomröstning 
enbart är rådgivande finns inga direkta efterföljande effekter som har undersökts i 
dagsläget.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

En barnkonsekvens analys har genomförts i enlighet med gällande rutiner. Eftersom 
åtgärden påverkar barn till liten del har en enklare prövning gjorts.   
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
Nyttjande av skollokaler som omröstningslokaler skulle kunna komma i konflikt med barns 
intressen så som barns rätt till vila och fritid. Eftersom valet föreslås hållas på en söndag 
är dock konflikten liten. En möjlig påverkan är att idrottsföreningar som behöver ställa in 
ett träningstillfälle. Eftersom kommunen vid ett beslut måste genomföra en folkomröstning 
går intressekonflikten inte att förhindra i det avseendet. Inga kompensatoriska åtgärder 
föreslås eftersom den eventuellt negativa påverkan som valets genomförande skulle 
innebära är tillfällig och så pass begränsad att den inte bedöms möjligt.   
 
 

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 



Sida 1 av 2 

   
 

  
Handläggare 
Lisbeth Rye-Danjelsen 
Valsamordnare 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-21 

Diarienummer 
KS-2020/344 

   
 

Kommunstyrelsen  

Medel för valnämndens fortsatta arbete med folkomröstning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen ska till valnämnden tillföra 1 074 000 kr för genomförande av 
folkomröstningen. 

2. Kostnaden fördelas så att 658 000 kr belastar 2020 års budget och 416 000 kr 
belastar 2021 års budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har enligt vallagen och kommunens reglemente för nämnder och styrelse 
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala 
folkomröstningar. 
Vid ordinarie val eller val till Europaparlamentet är kommunen som en valkrets uppdelad i 
tolv valdistrikt. Valnämndens och förvaltningens arbete att förbereda en folkomröstning 
bedöms som lika omfattande som vid ett ordinarie val. 
 
Bakgrund 
Valnämnden har enligt vallagen och kommunens reglemente för nämnder och styrelse 
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala 
folkomröstningar. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat 2020-04-01 till valnämnden gjort en 
sammanställning av valnämndens och förvaltningens kostnader för genomförande av en 
kommunal folkomröstning. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord i tjänsteutlåtande till valnämnden daterat 2020-04-01 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-21 
Tjänsteutlåtande valnämnden 2020-04-01 
Utdrag ur valnämndens protokoll 2020-04-14 § 13 

 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Valsamordnare 
 

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

 
 
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 



 

 
 

Valnämnden Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2020-04-14 

 

 
 
§ 13 

Begäran om medel för valnämndens genomförande av folkomröstning 2020 
VN 2020 10 
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

Kostnad för genomförande av folkomröstning fastställs till 1 074 000 kr. För fullföljande av 
folkinitiativet äskar valnämnden medel för genomförande av omröstningen, valnämnden 
begär därför att kommunstyrelsen tillser att medel tillförs nämnden. 
 

Sammanfattning  

Valnämnden har enligt Vallagen och kommunens Reglemente för nämnder och styrelse 
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala 
folkomröstningar. 
Vid ordinarie val eller val till Europaparlamentet är kommunen som en valkrets uppdelad i 
tolv valdistrikt. Valnämndens och förvaltningens arbete att förbereda en folkomröstning 
bedöms som lika omfattande som vid ett ordinarie val. 
 
Underlag för beslut 
 
Tjänsteutlåtande 2020-04-02 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Handläggare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Valnämnden Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2020-04-14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Lisbeth Rye-Danjelsen Datum VN 2020 10 
Valsamordnare 2020-04-01   
 
 
 Valnämnden 
 
 
Begäran om medel för valnämndens genomförande av 
folkomröstning 2020 
VN 2020 10 
 
Förslag till beslut 
 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 

1. Kostnad för genomförande av folkomröstning fastställs till 1 074 000 kr. För 
fullföljande av folkinitiativet äskar valnämnden medel för genomförande av 
omröstningen, valnämnden begär därför att kommunstyrelsen tillser att medel tillförs 
nämnden. 
 

 

Sammanfattning  
Valnämnden har enligt Vallagen och kommunens Reglemente för nämnder och styrelse 
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala 
folkomröstningar. 
Vid ordinarie val eller val till Europaparlamentet är kommunen som en valkrets uppdelad i 
tolv valdistrikt. Valnämndens och förvaltningens arbete att förbereda en folkomröstning 
bedöms som lika omfattande som vid ett ordinarie val. 
 

Bakgrund 
Kommunallagen 8 kap. 2 § anger att ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i 
fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller 
landstingsmedlemmarna (folkinitiativ). Valnämnden har granskat påskrifterna och funnit att 
antalet godkända påskrifter motsvarar mer än tio procent av de röstberättigade vilket 
redovisats till kommunfullmäktige. 
Valnämnden har enligt Vallagen och kommunens reglemente för nämnder och styrelse 
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala 
folkomröstningar. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys  
Valnämnden har tagit beslut om sammanträdesplanering och förvaltningen har tagit fram en 
genomförandeplan för eventuell folkomröstning. 
Valnämnden beräknas sammanträda vid nio tillfällen samt finnas tillgänglig under 
omröstningsdagen. En uppsamlingsräkning ska göras dagen efter omröstningsdagen samt 
en slutlig rösträkning.  
Resurserna från förvaltningen består av en valsamordnare, en biträdande valsamordnare 
samt en jurist på vardera 50%.  
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Sammanlagd kostnad för valnämndens arbete samt resurser från förvaltningen: 822.000 kr.  
Utöver detta tillkommer kostnad för tryckeri, annonsering och utskick av röstkort mm till en 
summa av 252.000 kr. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Åsa Franzén 
Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till:   
Akten 
Kommunfullmäktige 
Handläggare  

 Antal Arvode samt sociala 
avgifter 

Kommentar 

Valnämnden 9 ledamöter 
9 sammanträden 
 

260.000 Månadsarvode 
ordförande, 
Sammanträden 
Omröstningsdagen 
slutlig 
sammanräkning 

Förvaltning  Valsamordnare, 
biträdande 
valsamordnare, jurist 
vardera 50% 

562.000 6 månader 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej aktuellt. 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Ej aktuellt.  
 
 

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 
Pelle Mikaelsson, projektledare 
mark-och exploatering 
Mikael Kallberg, 
exploateringsingenjör 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-30 

Diarienummer 
KS-2020/297 

   
 

Kommunstyrelsen 

Exploateringsavtal detaljplan Segerdal 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till exploateringsavtal avseende genomförandet av 
detaljplanen för del av kvarteret Segerdal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför antagande av detaljplanen har exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och 
exploatören Genova Redito Holding AB. Avtalet reglerar ansvars- och kostnadsfördelning 
mellan ovan angivna parter för genomförandet av detaljplanen och de konsekvenser som 
detaljplanen får. 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har utarbetat förslag till ändring av detaljplanerna del av Knivsta Centrum kv 
Segerdal (Dp 226A) samt Knivsta Centrum del av kv. Segerdal (Dp 226B). Inför 
detaljplanens antagande har förslag till exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och 
exploatören Genova Redito Holding AB. Exploateringsavtalet syftar till att reglera ansvars- 
och kostnadsfördelning mellan berörda parter för genomförandet av detaljplanen. 
 
Detaljplanen kommer att medföra att en del av de mest centrala delarna av Knivsta kommer 
att exploateras för bostäder och centrumändamål. Exploateringen kommer att innebära 
nyanläggning av gata och parker inom planområdet. Viss anpassning kommer att ske mot 
anslutande gator. Anläggande av allmän plats, såsom utbyggnad av gata, parker och 
dagvattenhantering i form av skelettjordar och växtbäddar kommer att utföras av kommunen 
på exploatörens bekostnad genom uttag av en exploateringsavgift. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Avtalet bedöms leda till följande ekonomiska konsekvenser för kommunen: 

1. Fastighetsbildningsåtgärd till följd av att mark betecknad som allmän plats utan 
ersättning överlåts till kommunen. I samband med förrättningen kommer även 
servitut ändras/upphävas. Kostnaden kan preliminärt bedömas uppgå till cirka 
100 000 kronor. Den kostnaden bedöms kunna rymmas inom 
exploateringsenhetens driftbudget. 

2. Exploateringsavgiften har ett tak när det gäller anläggningskostnaden. Taket 
ligger ca 10 % över den kalkylerade kostnaden. Kostnader som överstiger 
kostnadstaket belastar kommunen. Risken att kostnaderna ska överstiga 
kostnadstaket bedöms som låga. 

3. Med de nya parkerna och gatorna kommer kommunen att få en ökad 
driftskostnad. Driftkostnaden för parkmarken bedöms kunna uppgå till 250 000 
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kronor/år, motsvarande 15 000 kronor/år för gatumarken. För att klara denna 
kostnad görs bedömningen att samhällsutvecklingsnämnden borde tilldelas extra 
medel det år anläggningarna tas i bruk, alternativt måste nämnden omprioritera 
inom sin budget. 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Exploateringsavtalet bedöms inte leda till några konsekvenser för barn. Konsekvenserna av 
den detaljplan som avtalet avser har bedömts i samband med planärendet. Checklista 
medföljer inte tjänsteutlåtandet.  
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-30 
Exploateringsavtal med bilagor  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Enheten för mark och exploatering 
Handläggare  
 

 
Daniel Lindqvist   Anders Carlquist 
Kommundirektör   Mark-och exploateringschef 
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Exploateringsavtal 
för detaljplan ”del av kv. Segerdal, Gredelby 21:1 m.fl.” i Knivsta kommun 

 

PARTER 

Knivsta kommun (org.nr. 212000-3013), 741 75 Knivsta, nedan kallad Kommunen  

GenovaRedito Holding AB (org.nr. 559121-8572) nedan kallad Exploatören 

 

BAKGRUND 

Enligt Knivstas vision ska Knivsta vara en modern småstad samt en 
föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle, med ett näringsliv i 
utveckling och en ökande andel av befolkningen arbetandes i Knivsta. 
Exploateringsområdet skapar möjligheter till en mer stadslik centrumkärna samt en 
förtätning i direkt anslutning till järnvägsstationen. Planförslaget möjliggör för 
byggande av nya arbetsplatser.  

Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i förtätningen av Knivsta centrum och för att 
länka samman det nya Sågverkstorget med det mer småskaliga centrumet längs 
Apoteksvägen. Förutom bostäder och centrumverksamheter kommer kvarteret 
Segerdal att bestå av torg, gågator och offentliga platser.   

Den föreslagna bebyggelsen fördelas på tre kvarter där de två större kvarteren består 
av kringbyggda gårdar med förhöjda och markerade entrévåningar ut mot allmän plats. 
Två meter förgårdsmark kring den nya bebyggelsen skapar möjlighet till ett möblerat 
och attraktivt gaturum. Tonvikten läggs på ett attraktivt småskaligt stadsliv, med gröna 
offentliga rum där det ska finnas gott om platser att mötas. Utöver den nya 
bebyggelsen kommer den befintliga röda trävillan med sina höga kulturvärden att 
bevaras. 

Kommunens och exploatörens intentioner och gemensamma mål som gäller för 
exploateringsområdet framgår bland annat av upprättat gestaltningsprogram. För att 
uppnå de värden som eftersträvas är det viktigt att gestaltningsprogrammet blir en 
naturlig del vid genomförandet av detaljplanen.  

För att detaljplanen ska bidra till ett väl varierat bostadsbestånd inom Knivsta tätort 
behöver de dominerande storlekarna på lägenheter inom kvarter B och C vara 3 rok 
och större. En jämn fördelning mellan mindre lägenheter bör eftersträvas. 1 rok bör 
inte dominera denna kategori. 

Detta avtal syftar till att reglera ansvars- och kostnadsfrågor vid genomförandet av 
detaljplanen för del av kv. Segerdal, Gredelby 21:1 m.fl. 
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 DETALJPLAN OCH TIDIGARE AVTAL 

 Detaljplan/Exploateringsområde 
Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplan del av kv. Segerdal, Gredelby 21:1 m.fl., nedan kallad Detaljplanen, bilaga 
1. 

Exploatören avser att uppföra byggnader på fastigheterna Gredelby 21:1 och Särsta 
12:1, nedan kallad Fastigheterna, inom det område som nedan kallas 
Exploateringsområdet. Exploateringsområdet är markerat med heldragen 
begränsningslinje på plankartan, bilaga 2. 

De delar av Fastigheterna som inte utgör allmän plats kallas nedan Kvartersmark. 

För fullföljandet av åtaganden för genomförande av detaljplanen har parterna träffat 
detta avtal, nedan kallat Exploateringsavtalet. 

 Tidigare avtal 
Plankostnadsavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören den 6 mars 2018 
för att reglera finansiering av framtagandet av detaljplanen. 

 Kvalitetsprogram och andra program, policys eller riktlinjer 
Utöver vad som framgår av detaljplanen åtar sig Exploatören att följa: 

- Gestaltningsprogram daterat 2019-11-12 
- Avseende parkering (bil och cykel) ska vid tidpunkt för bygglovsansökan 

gällande riktlinjer för parkering tillämpas.  

 MARKÖVERLÅTELSER OCH LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 

 Marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören  
Exploatören överlåter mark för allmänna platser till kommunen 
Exploatören ska tillse att de delar som i Detaljplanen utgör allmän plats inom 
Fastigheterna ska överlåtas till Kommunen utan ersättning, se bilaga 3. 

Fastigheterna ägs av Knivsta Gredelby 21:1 AB respektive Knivsta Särsta 12:1 AB. 
Genom att Exploatören är ägare till de båda bolagen så kan denne styra att 
överlåtelsen sker enligt ovan. I samband med ansökan om lantmäteriförrättning för 
den allmänna platsen ska ett särskilt avtal om marköverlåtelse upprättas av 
respektive fastighetsägare i enlighet med stycket ovan. 
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 Fastighetsbildning 
Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta erforderlig fastighetsbildning för 
Kvartersmark. 

Kommunen ansvarar för att ansöka om och bekosta erforderlig fastighetsbildning för 
allmän plats. 

Parternas åtaganden i enlighet med denna § 2 förutsätter att erforderlig 
fastighetsbildning kan ske. Parterna godkänner även att smärre ändringar kan 
förekomma för att en lantmäteriförrättning enligt ovan ska anses som en 
ändamålsenlig fastighetsbildning. 

 Tillträde och nyttjanderätt 
Tillträde enligt § 2.1 sker när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft.  

Tillträde enligt § 2.1 kan ske vid annan tidpunkt efter överenskommelse mellan 
parterna. 

 Servitut 
Påverkade servitut inom exploateringsområdet 

Officialservitut 0330-11/7 

Servitutet är till förmån för Gredelby 1:3, som är Knivsta kommuns fastighet, och 
belastar Gredelby 21:1 och Gredelby 21:3. Syftet med servitutet är att säkerställa 
rätten till gångväg för allmän gångtrafik.  

Inom den del av fastigheten Gredelby 21:1 som omfattas av detaljplanen ska servitutet 
upphävas då den allmänna gångtrafiken säkerställs genom allmän plats. Kommunen 
ansvarar för ansökan om ändring av servitutet samt ansökan om fastighetsbildning för 
allmän platsmark enligt § 2.2. Kommunen bekostar ändring av servitutet. 

Officialservitut 0380-92/145-4 

Servitutet är till förmån för Gredelby 21:3 samt Gredelby 21:4 och belastar Gredelby 
21:1. Servitutet avser rätt till utfart från fastigheterna Gredelby 21:3 och Gredelby 
21:4. Servitutet används även för avfallstransport från Gredelby 21:4.  Servitutet 
upphävs när tillträde till Gredelby 21:4 säkerställts genom allmän plats enligt § 2.1. 
Knivsta kommun ansvarar för att rättighetshavarna ansöker om förrättning för 
upphävning av beslut. Kommunen bekostar förrättningen. 

Avtalsservitut parkering/tillträde till parkering 

Avtalet reglerar rättigheter för fastigheten Gredelby 21:4 att använda parkeringar på 
fastigheten Gredelby 21:1 samt tillträde till dessa. Exploatören ansvarar för eventuella 
åtgärder som behöver vidtas med anledning av genomförandet, som t.ex. flytt av 
garageplatser. Detta ska ske i samråd med rättighetshavaren. 
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Fastighetsägaren till fastigheten Gredelby 21:1 ansvarar för att se till att servitut finns 
för att säkra tillgång för Gredelby 21:4 att använda kv. C för infart samt parkering. 
Fastighetsägaren säkerställer att möjligheten till avfallstransport från fastigheten 
Gredelby 21:4 kan ske enligt tidigare rutin med möjlighet för transport mellan den nya 
gatan inom planområdet och Gredelbyvägen över kvarter C.  

 Ledningsrätt 
Eventuell flytt av befintliga ledningar 

Exploatören bekostar eventuell flytt av befintliga ledningar inom exploaterings-
området. Med flytt av ledningar avses flytt av ledningar som är nödvändiga, och en 
konsekvens av exploateringen. 

 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMÄNNA 
ANLÄGGNINGAR 

 Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläggande/anpassning av 
allmän plats på exploatörens bekostnad. Allmän plats ska anläggas i enlighet med det 
gestaltningsprogram som tagits fram i detaljplanearbetet. 

Exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för anläggande av 
allmän plats. Uppskattad kostnad för arbetena framgår av exploateringskalkyl för 
Segerdal enligt bilaga 4.  

De uppskattade kostnaderna ska erläggas kommunen som en exploateringssavgift på 
tjugomiljonerniohundrasjutiofemtusenåttahundrafyrtioåtta kronor (20 975 848 
kronor) i kostnadsläge oktober 2019. Exploateringsavgiften ska indexregleras från 
oktober 2019 till betalningstidpunkten med entreprenadindex (211 25%, 231 50%, 241 
25%). Vid indexreglering ska hela Exploateringsavgiften (100%) regleras enligt 
nämnd fördelning.  

Kostnadstak 
Exploatören ansvarar för kostnader upp till högst tjugotre miljoner kronor 
(23 000 000 kronor) i kostnadsläge oktober 2019. Detta kostnadstak ska indexregleras 
på samma sätt som Exploateringsavgiften. Om kostnaden understiger uppskattad 
kostnad ska kommunen återbetala mellanskillnaden till exploatören. 
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Exploateringsavgiftens erläggande 
Exploatören ska erlägga exploateringsavgiften till Kommunen enligt följande: 

- 1/3 av Exploateringsavgiften ska erläggas senast 5 månader efter att 
Detaljplanen vunnit laga kraft. 

- 1/3 av Exploateringsavgiften ska erläggas senast 11 månader efter att 
Detaljplanen vunnit laga kraft. 

- 1/3 av Exploateringsavgiften ska erläggas senast 17 månader efter att 
Detaljplanen vunnit laga kraft. 

- Kostnader som överstiger den uppskattade kostnaden faktureras vid 
färdigställande av allmän plats. 

Vid eventuell etappindelning av anläggningsentreprenaden kan parterna komma 
överens om annan fördelning av exploateringsavgiften. 

Kommunen fakturerar exploatören i enlighet med ovanstående betalningsplan med 
trettio (30) dagars förfallotid. Dröjsmålsränta utgår enligt lag. 

Efter genomförande av detta avtal är Exploatören såsom ägare till Fastigheterna 
befriad från gatukostnadsersättning kopplad till detaljplanen. 

 Allmänna, kommunala VA-anläggningar 
Knivstavatten är genom Roslagsvatten AB Knivsta kommuns huvudman för det 
allmänna va-nätet och ansvarar för att erforderliga anslutningspunkter finns till 
respektive kvarter inom Exploateringsområdet. Anslutningspunkter för vatten, 
spillvatten och dagvatten finns upprättade för exploateringsfastigheterna. Exploatören 
kan efter överenskommelse med Knivstavatten ändra anslutningspunkternas läge och 
antal. Exploatören ska då ersätta Knivstavatten för de merkostnader Knivstavatten har 
för flytt av anslutningspunkters läge. Eventuella tillkommande anslutningspunkter 
erläggs enligt gällande va-taxa. 

Exploatören ansvarar för servisanmälan. 

Exploatören ska erlägga anslutningsavgifter för vatten och avlopp innan anslutning 
enligt vid tidpunkten gällande va-taxa. Tjänster som inte anges i detta avtal, såsom 
byggvatten eller andra tjänster som beställs och tillhandahålls av Roslagsvatten, utgår 
enligt Knivstavattens ordinarie avgifter. 

 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ÖVRIGA 
ANLÄGGNINGAR 

 Allmänt om byggnation på kvartersmark 
Exploatören ansvarar för att utbyggnaden på kvartersmark under pågående arbete 
utformas så att de boende som flyttar in i området kan nå allmän plats. 
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Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av anslutnings- 
och återställandearbeten som behöver göras på intilliggande fastigheter som en följd 
av Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanför Fastigheterna ska 
projektering och återställande utföras i samråd med berörd fastighetsägare. 

Kvarter och byggnation ska utformas i enlighet med upprättat gestaltningsprogram. 

För att den här detaljplanens genomförande ska bidra till ett väl varierat 
bostadsbestånd inom Knivsta tätort behöver de dominerande storlekarna på lägenheter 
inom kvarter B och C vara 3 rok och större. En jämn fördelning mellan de mindre 
lägenheterna eftersträvas, 1 rok ska inte dominera denna kategori. 

Dialog om lägenhetsfördelning ska ske med kommunen innan inlämnande av 
bygglovshandlingar. 

Exploatören ansvarar för att inom Kvartersmark bekosta och ansvara för projektering 
och utbyggnad av dagvattenanläggning genom att skapa och säkerställa nödvändig 
fördröjning och rening av dagvatten i enlighet med dagvattenutredning upprättad i 
samband med framtagande av detaljplanen. 

Den del av fastigheten Gredelby 21:1 som ansluter till detaljplaneområdet i 
planområdets norra del är angiven som ”Temporär biblioteksplats” i 
gestaltningsprogrammet. Ytan berörs inte av detaljplanen, och är exploatörens mark. 
Exploatören ansvarar för och bekostar iordningställning av ytan senast inför 
färdigställande av exploateringen inom exploateringsområdet. Ytan bör iordningställas 
med stöd av gestaltningsprogrammet. Görs ett annat val bör ytan iordningställas med 
en kvalitet som kan anses rimlig med hänsyn till ytans centrala läge. 

 Rivning 
Exploatören ansvarar för och bekostar rivning av de byggnader som behöver rivas för 
genomförande av detaljplanen. Exploatören bekostar erforderliga tillstånd och övriga 
utredningar i anslutning till rivningen. 

 Dagvatten 
Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för fördröjning och rening av 
dagvatten innan det leds till anslutningspunkten på det allmänna dagvattennätet. 
Kommunen och VA-huvudmannen ansvarar för dagvattenhantering inom allmän 
platsmark samt att en förbindelsepunkt för dagvatten finns till respektive 
kvarter/fastighet. 

Hur dagvattnet är tänkt att hanteras beskrivs närmare i planbeskrivningen och i den 
dagvattenutredning som är underlag till Detaljplanen. 

Den slutgiltiga utformningen av den allmänna dagvattenhanteringen inom 
exploateringsområdet bestäms i samband med den detaljprojektering som ska göras 
när detaljplanen vunnit laga kraft. 
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 Avfallshantering 
Vägar på kvartersmark och inom fastigheter ska anläggas så att de är farbara med 
sedvanliga avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det vid behov finnas 
tillräcklig yta i anslutning till avfallsutrymme för att vända avfallsfordon. 

 Parkering/mobilitet 
Exploatören ska arbeta för och skapa lösningar som gör att boende och verksamheter i 
kvarteren kan lösa sina mobilitetsbehov på ett hållbart sätt. Det centrala läget och 
närheten till Knivstas järnvägsstation gör att mycket av mobilitetsbehovet bör kunna 
lösas utan fossila transportsätt. 

 Ledningar för el, telekommunikationer, fjärrvärme m.m. 
Exploatören ska i samråd med ledningssägare och berörda delar av Kommunen svara 
för samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs för 
exploateringens genomförande. Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning som 
är nödvändig till följd av exploateringen inom Exploateringsområdet. 

Befintliga anläggningar ska hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under 
byggtiden. 

 VILLKOR UNDER BYGGTIDEN/GENOMFÖRANDE 

 Tidplan 
Exploatören ska, i samråd med Kommunen, upprätta en huvudtidplan för 
exploateringen. Exploatören kontaktar kommunen i samband med att upprättande av 
huvudtidplan påbörjas. Parterna ska, utan fördröjning, informera varandra om 
avvikelse sker/riskerar att ske mot huvudtidplanen. 

 Samordning 
Exploatören ska tillse att såväl projektering som arbeten för genomförande av 
detaljplanen samordnas mellan Parterna. Resultatet av samordningen ska 
dokumenteras och finnas tillgänglig för Parterna under projektering och 
genomförande.  

Granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av Kommunen i 
samråd med Exploatören. 

 Markföroreningar 
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har 
ansvaret för sanering av de markföroreningar som erfordras inom detaljplaneområdet 
och som är hänförliga till Fastigheterna innan fastighetsbildning enligt § 2 ägt rum. 
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Om markföroreningar påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar 
Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet.  

Enligt Kompletterande grundvattenprovtagning, kvarteret Gredelby, Knivsta kommun 
(2020-02-27) finns förhöjda värden av klorerade lösningsmedel i grundvattnet. 
Föroreningskällan är sannolikt bortschaktad vid sanering 2010. För att säkerställa att 
föroreningskällan inte längre är belägen i området ska ett kompletterande 
grundvattenprov hämtas inom 6-12 månader från senaste provtagningsdag. Avtar inte 
halterna under denna tid kan utredning av föroreningskällan komma att bli aktuell. 
Exploatören ansvarar för och bekostar kompletterande grundvattenprov samt eventuell 
efterföljande utredning.  

 Fornlämningar 
Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av kvartersmark ansvarar 
Exploatören för anmälan till berörd tillsynsmyndighet samt bekostar de åtgärder som 
tillsynsmyndigheten kan kräva. 

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar 
Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De merkostnader som 
hanteringen av dessa kan medföra läggs till kostnaden för allmän plats enligt § 3.1. 

 Områdets skick 
Exploatören ansvarar för att allmän plats överlämnas i städat skick. 

 Byggtrafik och störningar 
Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i 
möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra 
åtgärder som påverkar nyttjande av allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och 
funktionella allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. 
Exploatören ansvarar för och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner samt 
säkerställer att dessa görs i god tid innan avstängning. 

Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från 
byggplatser följas. 

 Skador under byggtiden och skydd av befintliga värden 
Kommunen och Exploatören ansvarar för återställande av skador på den andra partens 
egendom. Innan skada åtgärdas ska godkännande inhämtas från drabbad part. Drabbad part 
har rätt att på bekostnad av den som orsakat skada själv reparera skadan. Med kommunen 
avses även kommunens VA-huvudman och dess anläggningar. 

Parterna ska överenskomma om de etableringsområden som byggande inom 
Fastigheten respektive allmän plats kommer att behöva. Den part som behöver åtkomst 
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till mark utanför sitt etableringsområde ska inhämta skriftligt tillstånd från 
markägaren. 

Innan etablering ska parterna gemensamt inspektera markanläggningar, träd och annan 
vegetation inom och invid etableringsområdena. Exploatören kallar kommunen till 
inspektion i god tid innan etablering eller förberedande arbeten inom 
exploateringsområdet påbörjas. Vid denna inspektion ska status och eventuella 
skyddsåtgärder säkerställas.  

Träd som är skyddat genom planbestämmelse ska skyddas under byggnationen i 
enlighet med standarden ”Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0”. Träd 
markerat på flygfoto enligt bilaga 5 ska särskilt beaktas. 

Kommunen ansvarar för eventuell dispensansökan till Länsstyrelsen gällande 
biotopsskyddade träd längs Apoteksvägen. 

Krävs sprängarbeten ska dessa särskilt riskbedömas, planeras och utföras så att skador 
på grund av sprängning förebyggs. 

Enligt trafikverket ska pålningsarbete genomföras genom att börja med linjen närmast 
järnvägen och fortsättas utåt för att undvika markförskjutningar mot järnvägen. 
Exploatören ansvarar för erforderlig kontakt med trafikverket för genomförande. 

Besiktning och kontroll ska utföras enligt riskanalys upprättad av Sweco. 

 SÄKERHET 

 Säkerhet 
Exploatören har ett ekonomiskt åtagande enligt detta avtal. Såsom säkerhet för 
Exploatörens åtagande enligt detta exploateringsavtal ska Genova Property Group AB, 
org.nr 556864-8116, och Redito Holding AB, org.nr 559011-3881, gå i borgen såsom 
för egen skuld (proprieborgen) till ett maxbelopp om 23 000 000 kronor. 
Borgensmännens borgensåtagande är inte solidariskt utan varje borgensman kan 
maximalt bli skyldig att infria femtio (50) procent av maxbeloppet. Borgensåtagandet i 
denna punkt bekräftas genom borgensmännens undertecknande av separat 
borgensförbindelse enligt bilaga 6 och bilaga 7.  

 ÖVRIGT 

 Tillstånd, lov, godkännanden 
Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd, lov och godkännanden söks och 
följs. 
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 Överlåtelse av detta avtal 
Exploatören ska i samband med överlåtelse av hela eller del av fastigheterna till annan 
part, tillse att tillräcklig säkerhet utställs, till ersättande av säkerhet enligt § 6.1 ovan. 
Kommunen avgör vad som utgör tillräcklig säkerhet. 

Även efter att hela eller del av Fastigheterna har övergått till ny ägare/exploatör 
ansvarar den överlåtande Exploatören för att en exploatering av den överlåtna 
fastigheten genomförs i enlighet med vad Exploatören har åtagit sig i 
Exploateringsavtalet. 

Exploatören får efter Kommunens skriftliga medgivande frånträda hela eller delar av 
detta avtal genom att överlåta tillämpliga delar på den nya ägaren. 

 Tvist 
Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av 
detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. 

 Giltighet 
Detta exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera 
parten om inte 

dels  kommunfullmäktige antar detaljplanen genom beslut som senare vinner laga 
kraft, 

dels  kommunstyrelsen godkänner detta Exploateringsavtal genom beslut som senare 
vinner laga kraft. 
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Signaturer 
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Ort och datum __________________________________ 

  

För Knivsta kommun  GenovaRedito Holding AB 
genom dess kommunstyrelse 

 

__________________________ __________________________ 

Anders Carlquist, exploateringschef Jan Björk (Redito) 

   

 __________________________ 

 Michael Moschewitz (Genova) 

 

 

Bevittnas: Bevittnas: 

 

__________________________ __________________________ 

 

 

__________________________ __________________________ 
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Bilagor 
Exploateringsavtalet utgörs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt följande 
bilagor: 

Bilaga 1 Plankarta för detaljplanen 

Bilaga 2  Plankarta Exploateringsområde 

Bilaga 3 Plankarta överlåtelse allmän plats 

Bilaga 4 Kalkyl Exploateringsavgift 

Bilaga 5 Flygfoto skyddsvärt träd 

Bilaga 6 Moderbolagsgaranti Genova Property Group AB 

Bilaga 7 Moderbolagsgaranti Redito Holding AB   
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

PLANBESTÄMMELSER
Följande g äller inom  om råden m ed nedanstående b eteckningar.
Endast ang iven användning  oc h  utform ning  är tillåten.
Där b etec kning  saknas g äller b estäm m elsen inom  h ela planom rådet.

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
TO RG Torg , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GRÄNSBETECKNINGAR

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Korsm ark. Marken får endast förses m ed kom plem entb yg g nad, ej parkering, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
)—+ Hög sta noc kh öjd är ang ivet värde i m eter över ang ivet nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@
@@@@@
@@@@@

Pric km ark. Marken får inte förses m ed byg g nad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Planom rådesg räns
Användning sg räns
Eg enskapsg räns
Adm inistrativ g räns

Kvartersmark

C Centrum , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Tekniska anläg g ningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

Mark
Lekplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.lek

träd1 Träd inom  eg enskapsg räns får endast fällas om  det är sjukt eller utg ör en säkerh etsrisk, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
Utfart

Ø P

ØP Körb ar förb indelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Kulturvärden
q1 Befintlig a byg g nad får inte till det yttre förvanskas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Störningsskydd
Anläg g ning för stadigvarande utevistelse får ej finnas m ot O stkustb anan. PBL 4 kap.12 § 1 p.m 1 Bullerskydd ska anordnas i form  av  g enom skinlig  bullerskärm  m ellan h uskroppar m otsvarande byg g nadsh öjd m ot O stkustb anan eller annan åtg ärd som  g ör att tyst uteplats kan
anordnas på/ m ot inneg ården.  PBL 4 kap.12 § 2 p.m 2

Huvudmannaskap
Huvudm annaskapet är kom m unalt för allm än plats., PBL 4 kap. 7 §
Genomförandetid
Genom förandetiden är 10 år från den dag planen vunnit lag a kraft., PBL 4 kap. 21 §
Villkor för startbesked
Startb esked får inte g es för ny b yg g nad förrän sanering  av kända m arkförorening ar, inom  för b yg g lovet b erört m arkom råde, h ar kom m it till stånd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 4 p.
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Marklov krävs för fällning av träd m ed en om krets överstig ande 100 c m  på en h öjd om  1 m eter ovan m ark, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

O m  bullernivåerna överstig en 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fasad (frifältsvärde) ska b ostäder större än 35 kvm  utform as så att m inst h älften av b ostadsrum m en i varje läg enh et 
är vända m ot en tyst sida m ed h ög st 55 dB(A) evivalent ljudnivå oc h  h ög st 70 dB(A) m axim al ljudnivå utanför fasad (frifältsvärde) PBL 4 kap.12 § 2 p.

m 3

Datum: 2020-04-09

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Markreservat för allm ännyttig a underjordiska ledning ar, PBL 4 kap. 6 §u1

Rivningsförbud

Utförande

b 5 Bostadsg ård får b yg gas under m ed en våning . Vid underb yg g d gård ska b jälklag et vara planterb art oc h  kunna h ålla ett jorddjup om  m inst 0,8 m eter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
b 6 Garag e får ej förläg gas ut till fasadliv i entrévåning  m ot allm än plats, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b 4 Ventilation ska utföras m ed friskluftsintag b ortvänt från O stkustb anan. Utrym ning sväg  ska finnas b ortvänt från O stkustb anan. PBL 4 kap.16 § 1 st 1 p.

b 2 Huvudentréer ska i h uvudsak plac eras m ot allm än plats, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
b 1 Marken får b yg g as under m ed g arag e. Vid underbyg g d g ård ska b jälklag et vara planterb art oc h  kunna h ålla ett jorddjup om  m inst 0,8 m eter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b 3 Ventilation ska utföras m ed friskluftsintag b ortvänt från O stkustb anan sam t förses m ed nödstopp. Utrym ning sväg  ska finnas b ortvänt från O stkustb anan. Fasad m ot O stkustb anan ska
utform as i ob rännb art m aterial. Fönster oc h  dörrar ing ående i fasaden ska b randklassas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

r1 Byg g nad får inte rivas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 4 p.

För fasad m ot pric km ark ska våning överstig ande IV h a indrag et fasadliv på m inst 2 m  alt. ett tak m ed lutning  om  h ög st 65 g rader 
oc h  h a m arkerad takfot. Takvinkel får vara som  läg st 30 g rader.  PBL 4 kap. 16 § 1st 1 p.

Utformning
Tekniska installationer ska integ reras i takutform ning en, PBL 4 kap. 16 § 1 p.
I kvartersh örn ska c entrum ändam ål finnas i entrévåning en. PBL 4 kap. 11 § 2 p.

f4 Huvudb yg g nad ska uppföras m ed sadeltak, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Inom  fasadlängd överstig ande 30 m eter ska variation skapas g enom  tex. m aterialval, kulör, indrag  i fasad, b alkong utform ning  eller burspråk, släpp m ellan b yg g nader, variation i
våning sh öjd, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Balkong  eller b urspråks undersida ska h a en frih öjd på m inst 5 m eter vid utkrag ande över färdig ställd ny g ata. Mot Apoteksväg en, Gredelb yväg en oc h  Park ska b alkong eller 
burspråks undersida h a en frih öjd på m inst 4 m eter vid utkragande över allm än plats., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Ett släpp m ellan b yg g nadskroppar om  m inst 4,5 m eter ska finnas anting en åt söder eller åt öster. Släpp får förläg g as ovanpå entrévåning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Byg g nad ska m ot allm än plats uppföras m ed m arkerad oc h  förh öjd entrévåning  om  m inst 3,5 m eter m ellan b jälklag , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Fasad ska utform as m ed faluröd träpanel. Fönster ska utföras m ed g enom g ående spröjs. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f7 Tak ska utform as m ed teg elröda teg elpannor. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.



Plan: SWEREF99 18 00
Höjd: RH2000

Detaljplan för

Planhandläggare

Beslutsdatum Instans

Planchef

Knivsta kommun, Uppsala län

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Grundkarta
Bullerutredning

Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning

Geoteknisk utredning

Samråd

Skala

Granskning
Gredelby 21:1 mfl.

Elin Hedström

- 

Moa Odin

Antagandehandling

SUN2018-11-05

KF

Planavgift ska inte tas ut
i samband med bygglov.

Del av kv. Segerdal

Koordinatsystem

APOTEKSVÄGEN

GR
ED

EL
BY

VÄ
GE

N

CENTRALVÄGEN

OSTKUSTBANAN

STAFFANSVÄGEN

16,3

16,6

13,7

13,7

13,7

14,2

15,59

15,01

13,31

16,13

15,71 16,24

15,84

15,82

16,3315,77

16,6616,6416,64

16,63

16,81

14,91

15,12

14,87

15,37

15,03

15,01

15,01

15,35

15,19

14,97

15,17

15,57

15,44

15,64

15,62

15,62

13,54

13,74

13,74

13,74

13,93

13,9213,92

13,52

13,51 13,45

13,86

13,86

13,43

13,84

13,64

13,62

13,39

13,82

13,99

13,59

13,37

13,58

13,96

13,34

13,94

14,48

14,48 14,48

14,6914,26

14,67

14,04

14,43

14,07

14,64

14,4314,05

14,21

14,21

14,21

14,21

14,82

14,39 14,1914,38

14,3814,36

14,16

14,16

14,56

14,33

14,15

14,15

14,14 14,7414,13

14,53

14,32

14,31

14,12

14,12

14,51

12,03

12,85

13,15

12,68

12,44

138000 138100 138200

66
23

60
0

Laga kraft
Antagande
XXX
XXX

-

Plan- och bygglagen:
PBL (2010:900)

(A1)

b

Arkeologisk utredning

Naturvärdesinventering
Trafikflödesutredning

Vibrationsutredning

Underlag: 
Fastighetskartan och primärkartan
Grundkarta över Gredleby 21:1 mfl.
Knivsta kommun, Uppsala län
DNR 2018-000160
Area: 7,9 ha

BMK 2017-163Diarienummer:
 Laga kraftbeteckning:  XXX

Startdatum:  Mars 2017
Utökat förfarande

0 50 10025 Meter 1:1 000

Kartans beteckningar
Byg g nadsyta

* * Häc k

Mur

UU UU UU UU Staket

Stödm ur

Trappa

Övrig t

Gång - oc h  cykelb ana

Körb ana

Parkering splats

Refug

Övrig t

f Barrträd

G Lövträd

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

PLANBESTÄMMELSER
Följande g äller inom  om råden m ed nedanstående b eteckningar.
Endast ang iven användning  oc h  utform ning  är tillåten.
Där b etec kning  saknas g äller b estäm m elsen inom  h ela planom rådet.

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
TO RG Torg , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GRÄNSBETECKNINGAR

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Korsm ark. Marken får endast förses m ed kom plem entb yg g nad, ej parkering, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
)—+ Hög sta noc kh öjd är ang ivet värde i m eter över ang ivet nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@
@@@@@
@@@@@

Pric km ark. Marken får inte förses m ed byg g nad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Planom rådesg räns
Användning sg räns
Eg enskapsg räns
Adm inistrativ g räns

Kvartersmark

C Centrum , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Tekniska anläg g ningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

Mark
Lekplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.lek

träd1 Träd inom  eg enskapsg räns får endast fällas om  det är sjukt eller utg ör en säkerh etsrisk, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
Utfart

Ø P

ØP Körb ar förb indelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Kulturvärden
q1 Befintlig a byg g nad får inte till det yttre förvanskas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Störningsskydd
Anläg g ning för stadigvarande utevistelse får ej finnas m ot O stkustb anan. PBL 4 kap.12 § 1 p.m 1 Bullerskydd ska anordnas i form  av  g enom skinlig  bullerskärm  m ellan h uskroppar m otsvarande byg g nadsh öjd m ot O stkustb anan eller annan åtg ärd som  g ör att tyst uteplats kan
anordnas på/ m ot inneg ården.  PBL 4 kap.12 § 2 p.m 2

Huvudmannaskap
Huvudm annaskapet är kom m unalt för allm än plats., PBL 4 kap. 7 §
Genomförandetid
Genom förandetiden är 10 år från den dag planen vunnit lag a kraft., PBL 4 kap. 21 §
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utform as i ob rännb art m aterial. Fönster oc h  dörrar ing ående i fasaden ska b randklassas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

r1 Byg g nad får inte rivas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 4 p.

För fasad m ot pric km ark ska våning överstig ande IV h a indrag et fasadliv på m inst 2 m  alt. ett tak m ed lutning  om  h ög st 65 g rader 
oc h  h a m arkerad takfot. Takvinkel får vara som  läg st 30 g rader.  PBL 4 kap. 16 § 1st 1 p.

Utformning
Tekniska installationer ska integ reras i takutform ning en, PBL 4 kap. 16 § 1 p.
I kvartersh örn ska c entrum ändam ål finnas i entrévåning en. PBL 4 kap. 11 § 2 p.

f4 Huvudb yg g nad ska uppföras m ed sadeltak, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Inom  fasadlängd överstig ande 30 m eter ska variation skapas g enom  tex. m aterialval, kulör, indrag  i fasad, b alkong utform ning  eller burspråk, släpp m ellan b yg g nader, variation i
våning sh öjd, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Balkong  eller b urspråks undersida ska h a en frih öjd på m inst 5 m eter vid utkrag ande över färdig ställd ny g ata. Mot Apoteksväg en, Gredelb yväg en oc h  Park ska b alkong eller 
burspråks undersida h a en frih öjd på m inst 4 m eter vid utkragande över allm än plats., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Ett släpp m ellan b yg g nadskroppar om  m inst 4,5 m eter ska finnas anting en åt söder eller åt öster. Släpp får förläg g as ovanpå entrévåning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Byg g nad ska m ot allm än plats uppföras m ed m arkerad oc h  förh öjd entrévåning  om  m inst 3,5 m eter m ellan b jälklag , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Fasad ska utform as m ed faluröd träpanel. Fönster ska utföras m ed g enom g ående spröjs. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f7 Tak ska utform as m ed teg elröda teg elpannor. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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E Tekniska anläg g ningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

Mark
Lekplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.lek

träd1 Träd inom  eg enskapsg räns får endast fällas om  det är sjukt eller utg ör en säkerh etsrisk, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
Utfart

Ø P

ØP Körb ar förb indelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Kulturvärden
q1 Befintlig a byg g nad får inte till det yttre förvanskas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Störningsskydd
Anläg g ning för stadigvarande utevistelse får ej finnas m ot O stkustb anan. PBL 4 kap.12 § 1 p.m 1 Bullerskydd ska anordnas i form  av  g enom skinlig  bullerskärm  m ellan h uskroppar m otsvarande byg g nadsh öjd m ot O stkustb anan eller annan åtg ärd som  g ör att tyst uteplats kan
anordnas på/ m ot inneg ården.  PBL 4 kap.12 § 2 p.m 2

Huvudmannaskap
Huvudm annaskapet är kom m unalt för allm än plats., PBL 4 kap. 7 §
Genomförandetid
Genom förandetiden är 10 år från den dag planen vunnit lag a kraft., PBL 4 kap. 21 §
Villkor för startbesked
Startb esked får inte g es för ny b yg g nad förrän sanering  av kända m arkförorening ar, inom  för b yg g lovet b erört m arkom råde, h ar kom m it till stånd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 4 p.
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Marklov krävs för fällning av träd m ed en om krets överstig ande 100 c m  på en h öjd om  1 m eter ovan m ark, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

O m  bullernivåerna överstig en 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fasad (frifältsvärde) ska b ostäder större än 35 kvm  utform as så att m inst h älften av b ostadsrum m en i varje läg enh et 
är vända m ot en tyst sida m ed h ög st 55 dB(A) evivalent ljudnivå oc h  h ög st 70 dB(A) m axim al ljudnivå utanför fasad (frifältsvärde) PBL 4 kap.12 § 2 p.

m 3

Datum: 2020-04-09

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Markreservat för allm ännyttig a underjordiska ledning ar, PBL 4 kap. 6 §u1

Rivningsförbud

Utförande

b 5 Bostadsg ård får b yg gas under m ed en våning . Vid underb yg g d gård ska b jälklag et vara planterb art oc h  kunna h ålla ett jorddjup om  m inst 0,8 m eter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
b 6 Garag e får ej förläg gas ut till fasadliv i entrévåning  m ot allm än plats, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b 4 Ventilation ska utföras m ed friskluftsintag b ortvänt från O stkustb anan. Utrym ning sväg  ska finnas b ortvänt från O stkustb anan. PBL 4 kap.16 § 1 st 1 p.

b 2 Huvudentréer ska i h uvudsak plac eras m ot allm än plats, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
b 1 Marken får b yg g as under m ed g arag e. Vid underbyg g d g ård ska b jälklag et vara planterb art oc h  kunna h ålla ett jorddjup om  m inst 0,8 m eter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b 3 Ventilation ska utföras m ed friskluftsintag b ortvänt från O stkustb anan sam t förses m ed nödstopp. Utrym ning sväg  ska finnas b ortvänt från O stkustb anan. Fasad m ot O stkustb anan ska
utform as i ob rännb art m aterial. Fönster oc h  dörrar ing ående i fasaden ska b randklassas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

r1 Byg g nad får inte rivas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 4 p.

För fasad m ot pric km ark ska våning överstig ande IV h a indrag et fasadliv på m inst 2 m  alt. ett tak m ed lutning  om  h ög st 65 g rader 
oc h  h a m arkerad takfot. Takvinkel får vara som  läg st 30 g rader.  PBL 4 kap. 16 § 1st 1 p.

Utformning
Tekniska installationer ska integ reras i takutform ning en, PBL 4 kap. 16 § 1 p.
I kvartersh örn ska c entrum ändam ål finnas i entrévåning en. PBL 4 kap. 11 § 2 p.

f4 Huvudb yg g nad ska uppföras m ed sadeltak, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Inom  fasadlängd överstig ande 30 m eter ska variation skapas g enom  tex. m aterialval, kulör, indrag  i fasad, b alkong utform ning  eller burspråk, släpp m ellan b yg g nader, variation i
våning sh öjd, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Balkong  eller b urspråks undersida ska h a en frih öjd på m inst 5 m eter vid utkrag ande över färdig ställd ny g ata. Mot Apoteksväg en, Gredelb yväg en oc h  Park ska b alkong eller 
burspråks undersida h a en frih öjd på m inst 4 m eter vid utkragande över allm än plats., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Ett släpp m ellan b yg g nadskroppar om  m inst 4,5 m eter ska finnas anting en åt söder eller åt öster. Släpp får förläg g as ovanpå entrévåning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Byg g nad ska m ot allm än plats uppföras m ed m arkerad oc h  förh öjd entrévåning  om  m inst 3,5 m eter m ellan b jälklag , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Fasad ska utform as m ed faluröd träpanel. Fönster ska utföras m ed g enom g ående spröjs. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f7 Tak ska utform as m ed teg elröda teg elpannor. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Uppdragsnummer Bet

10279590 _
Upprättad av

Niclas Lind

Ny gågata/gångfartsområde
Lokalgata medel 880 m2 1 900 1 672 000
Träd, inkl jord, galler och luftn.brunn 6 st 34 080 204 480
Belysning per armatur 5 st 26 625 133 125 c/c 30 m
Dagvattenomhändertagande
Skelettjordar/Regnbäddar 86 m2 3 728 320 608
Brunnar 4 st 26 625 106 500

2 436 713
Anpassning av Apoteksvägen
Gång- och cykelväg 775 m2 1 900 1 472 500
Träd, inkl jord, galler och luftn.brunn 10 st 34 080 340 800
Belysning per armatur 6 st 26 625 159 750 c/c 30 m
Dagvattenomhändertagande
Skelettjordar/Regnbäddar 225 m2 3 728 838 800 Ytan motsvarar max utnyttjande av Apoteksgatan för ökad robusthet.
Brunnar 6 st 26 625 159 750

2 971 600
Anpassning av Centralvägen
Gång- och cykelväg 425 m2 1 900 807 500
Träd, inkl jord, galler och luftn.brunn 6 st 34 080 204 480
Belysning per armatur 3 st 26 625 79 875 c/c 30 m
Dagvattenomhändertagande
Skelettjordar/Regnbäddar 46 m2 3 728 171 488
Brunnar 2 st 26 625 53 250

1 316 593

Anpassning av Gredelbyvägen
Gång- och cykelväg 325 m2 1 900 617 500
Träd, inkl jord, galler och luftn.brunn 4 st 34 080 136 320
Belysning per armatur 2 st 26 625 53 250 c/c 30 m

Objekt

Rev.Datum

2020-04-23

Status

Kommentar
Anläggnings-

kostnad
Á-prisEnhetMängd

Uppdrag

Exploateringskalkyl SegerdalKnivsta kommun

Kund

Uppdragsansvarig

Niclas Lind

Datum

2019-12-02
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807 070
Anläggande av ny park (Modins trädgård)
Park hög 530 m2 2 660 1 409 800 Parkyta c:a 800 m2 minus 270 m2 för infiltration.
Liten områdeslekplats fler redskap 1 st 2 662 500 2 662 500
Belysning per armatur 10 st 37 275 372 750
Konstverk 800 000
Dagvattenomhändertagande
Skelettjordar/Regnbäddar 39 m2 3 728 145 392 Fördröjningsbehov 13 m3 ger yta 39 m2, regnbädd istf växtbädd.
Brunnar 1 st 26 625 26 625
Infiltration och fördröjning 270 m2 500 135 000 Gräsyta med sänka.

5 552 067
Anläggande av ny park (Apoteksplatsen)
Park mellan 300 m2 1 600 480 000
Belysning per armatur 4 st 37 275 149 100
Dagvattenomhändertagande
Skelettjordar/Regnbäddar 84 m2 3 728 313 152 Fördröjn.beh. 28 m3 ger yta 84 m2, regnbädd istf infiltration/fördröjn.
Brunnar 2 st 26 625 53 250

995 502
Anpassning av Torgyta
Torg medel 400 m2 3 728 1 491 200 C:a 160 m2 är inte plattsatt idag, c:a 140 m2 avser just. vid exploatering.
Träd, inkl jord, galler och luftn.brunn 5 st 34 080 170 400 Befintliga träd bedöms inte kunna bevaras.
Dagvattenomhändertagande
Skelettjordar/Regnbäddar 33 m2 3 728 123 024 Fördröjningsbehov 11 m3 ger yta 33 m2, regnbädd istf växtbädd.
Brunnar 1 st 26 625 26 625

1 811 249

ANLÄGGNINGSKOSTNAD 15 890 794

Byggherrekostnad och projektering
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Detaljprojektering: 10% av anläggningskostnad 1 589 079
Byggledning: 5% av anläggningskostnad 794 540
Projektledning kommunen: 5% av anl.kostn. 794 540

TOTAL BYGGHERREKOSTNAD TIDIGT SKEDE 3 178 159

Oförutsett/Risk 
10% av anl.kostnad och Byggherrekostnad 1 906 895

SUMMA RISK 1 906 895

TOTAL ANLÄGGNINGSKOSTNAD TIDIGT SKEDE 20 975 848 Prisläge oktober 2019

Förklaring nivåer:
Lokalgata mellan: Gångyta av natursten, köryta av asfalt, standardbelysning, fris av natursten, träd/skelettjord.
Gång- och cykelväg: Gångyta av natursten, cykelyta av asfalt, standardbelysning, fris av natursten, träd/skelettjord.
Park hög: Träd- och buskvegetation, perenner och lökväxter, blomsterutsmyckning, effektbelysning, unik lekutrustning, identitetsskapande möblering.
Park mellan: Träd- och buskvegetation, effektbelysning, lekutrustning, standardmöblering.
Torg medel: Markbeläggning av gatsten, standardmöblering, effektbelysning, träd.

Dimensionering av dagvattenomhändertagande är hämtat från Swecos Dagvattenutredning 191025, övriga förutsättningar enligt uppdragsavtal.
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Kartredovisning är inte exakt och har ingen rättsverkan

17 april 2020Fastighetskarta



 

MODERBOLAGSGARANTI 

 

 

 

Genova Redito Holding AB, 559121-8572 (“Bolaget”) är civilrättslig ägare till 
fastighetsbolagen Knivsta Gredelby 21:1 AB, 559120-3798 och Knivsta Särsta 12:1 AB, 
556966-4450. (”Fastighetsbolagen”). Bolaget ägs genom vardera 50 procent av Genova 
Property Group AB, 556864-8116, och Redito Holding AB, 559011-3881. Fastighetsbolagen 
är lagfarna ägare till fastigheterna Knivsta Gredelby 21:1 respektive Knivsta Särsta 12:1 
(”Fastigheterna”).  

Bolaget har ingått exploateringsavtal med Knivsta kommunen avseende Fastigheterna. 

Genom påtecknandet av denna moderbolagsgaranti garanterar Genova Property Group AB det 
rätta fullgörandet av och går i borgen för såsom för egen skuld (om 50 procent av Bolaget) 
gentemot Knivsta kommunen för fullgörande av samtliga förpliktelser som följer ovan nämnda 
avtal. Vidare går Genova Property Group AB i borgen såsom för egen skuld (om 50 procent av 
Bolaget) gentemot Knivsta kommun för fullgörandet av samtliga förpliktelser som Bolaget har 
eller som uppkommer mot Knivsta kommun förutsatt att aktuell förpliktelse är relaterad till 
Fastigheterna.  

 

Ort: 

Datum: 

 

 

Genova Property Group AB 

 

________________________________________ 

Underskrift 

 

________________________________________ 

Namnförtydligande  
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Kommunstyrelsen 

Detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret Segerdal 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret 
Segerdal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i förtätningen av Knivsta centrum och för att länka 
samman det nya Sågverkstorget med det äldre mer småskaliga centrumet längs 
Apoteksvägen.  
 
Förutom bostäder och centrumverksamheter kommer kvarteret Segerdal bestå av torg, 
gågata och gröna offentliga platser. Vid kommunhuset och ”Modins Järnhandel” skapas en 
park med trädgårdskänsla och utrymme för lek och rekreation, Placeringen får återspegla de 
gamla villaträdgårdarna som fortfarande finns i närområdet samt skapa ett respektavstånd 
mellan den äldre och den nyare bebyggelsen. Även längs Apoteksvägen uppförs en mindre 
s.k. fickpark i söderläge som öppnar kvarteret mot det befintliga torget på södra sidan av 
Apoteksvägen. 
 
Den föreslagna bebyggelsen fördelas på tre kvarter där de två större kvarteren består av 
halvslutna kringbyggda gårdar med förhöjda och markerade entrévåningar ut mot allmän 
plats. Bostäder och centrumverksamheter möjliggörs inom båda kvarteren. Två meter 
förgårdsmark kring den nya bebyggelsen skapar möjlighet till ett möblerat och attraktivt 
gaturum. Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med gröna offentliga rum där det ska finnas 
gott om platser att slå sig ner och mötas. 
 
På grund av bullernivåerna från Ostkustbanan direkt väster om planområdet tillåts inga 
bostäder, utan endast centrumverksamheter i byggnaderna angränsande till Centralvägen 
vilket inkluderar det mindre av de tre ny kvarteren. 
 
 
Bakgrund 
Planarbete inleddes våren 2017, medborgardialog maj 2017, samråd i nov-dec 2018 samt ett 
”öppet hus”, granskning i nov-dec 2019, granskning 2 i mars 2020. 
 
 
Detaljplanens syfte 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse 
med flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter.  
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Bostäder ska byggas med en god variation av lägenhetsstorlekar för att skapa bostäder för 
människors olika behov. 
 
Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra 
till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en 
attraktiv och levande stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna.  
 
Planen syftar även till att föra in mer grönytor i stadskärnan med varierande funktioner och 
skapa ytor för ekosystemtjänster och dagvattenhantering.  
 
Slutligen syftar planläggningen även till att bevara karaktären på den röda trävilla som ligger 
mot Centralvägen. Denna byggnad bedöms, med sina höga kulturvärden och tillhörighet med 
andra röda trävillor längs Centralvägen, bidrar till bevarandet av de tidsenliga inslag som 
finns kvar från det gamla stationssamhället. 
 
Underlag  
 
Samtliga utredningar samt samrådsredogörelse och granskningsutlåtanden finns att läsa på 
kommunens hemsida: www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-
program/pagaende-detaljplaner/del-av-kvarter-segerdal-gredelby-211-med-flera 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna för genomförandet av detaljplanen regleras i ett exploateringsavtal. 
Kommunen kommer i framtiden bära kostnader vad gäller drift av allmän platsmark. 
Uppskattad driftskostnad för Parkenheten (park, träd, lek, möbler, nedskräpning mm,) 
bedöms uppgå till ca 250tkr/år. Även Gatuenheten bedöms komma få en uppskattad 
driftskostnad för drift av gator och torg till ca 250 tkr/år. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-30 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Gestaltningsprogram 2020-02-09 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
Planenheten 
Kommunfullmäktige 
 
Moa Odin 
Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

När detaljplanen vinner laga kraft kan den byggas ut och området utvecklas därmed. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Genom tillämpning av Plan och bygglagens bestämmelser samt genom planering för säkra 
gångvägar och allmänna platser 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Parkens storlek kan ses som en intressekonflikt då barn och ungdomar skulle kunna främjas 
av större ytor. Planområdets läge har bedömts som ett skäl till att parkernas storlek inte blivit 
större. Dock kommer innehållet att anpassas för att passa flera ålderskategorier. 
 
 
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. 

Barn har beretts tillfälle på samma sätt som vuxna genom att planhandlingar ställts ut på 
samråd och granskningar. Dessa händelser har kungjorts på kommunens anslagstavla samt 
i UNT och Knivstabygden. En tidig medborgardialog har även hållits där barn och ungdomar 
varit välkomna att delta. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret Segerdal 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar 

förvaltningens förslag till detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret Segerdal. 
2. Beslutet justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i 
förtätningen av Knivsta centrum och för att 
länka samman det nya Sågverkstorget med det 
äldre mer småskaliga centrumet längs 
Apoteksvägen.  
 
Förutom bostäder och centrumverksamheter 
kommer kvarteret Segerdal bestå av torg, 
gågator och gröna offentliga platser. Vid 
kommunhuset och Modins Järnhandel skapas 
en park med trädgårdskänsla och utrymme för 
lek och rekreation, Placeringen får återspegla 
de gamla villaträdgårdarna som fortfarande 
finns i närområdet samt skapa ett respektavstånd mellan det gamla och det nya. Även längs 
Apoteksvägen uppförs en mindre s.k. fickpark i söderläge som öppnar kvarteret mot det 
befintliga torget på södra sidan av Apoteksvägen. 
 
Den föreslagna bebyggelsen fördelas på tre kvarter där de två större kvarteren består av 
halvslutna kringbyggda gårdar med förhöjda och markerade entrévåningar ut mot allmän 
plats. Två meter förgårdsmark kring den nya bebyggelsen skapar möjlighet till ett möblerat 
och attraktivt gaturum. Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med gröna offentliga rum där 
det ska finnas gott om platser att slå sig ner och mötas. 
 
På grund av bullernivåerna från Ostkustbanan direkt väster om planområdet tillåts inga 
bostäder, utan endast centrumverksamheter i byggnaderna angränsande till Centralvägen. 
 
Bakgrund 
 
Planarbete inleddes våren 2017, medborgardialog maj 2017, samråd nov-dec 2018, 
granskning nov-dec 2019, granskning 2 mars 2020. 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse 
med flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter.  
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Bostäder ska byggas med en god variation av lägenhetsstorlekar för att skapa bostäder för 
människors olika behov. 
 
Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra 
till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en 
attraktiv och levande stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna.  
 
Planen syftar även till att föra in mer grönytor i stadskärnan med varierande funktioner och 
skapa ytor för ekosystemtjänster och dagvattenhantering.  
 
Slutligen syftar planläggningen även till att bevara karaktären på den röda trävilla som ligger 
mot Centralvägen. Denna byggnad bedöms, med sina höga kulturvärden och tillhörighet med 
andra röda trävillor längs Centralvägen, bidrar till bevarandet av de tidsenliga inslag som 
finns kvar från det gamla stationssamhället. 
 
Planens innehåll 
 
Planförslaget möjliggör bostäder och centrumverksamheter. Det är tvingande med 
centrumverksamheter i bottenvåningarna belägna i kvartershörn och i hela byggnaderna 
närmast Centralvägen.  
I planförslaget föreslås en förlängning av det gångstråk som sträcker sig genom Sågen 
området från Gredelbybron i norr ner till Staffansvägen. Förlängningen kopplar ihop stråket 
mellan Staffansvägen och Apoteksvägen. Vid Apoteksvägen öppnas stråket upp mot öster 
för att ge en naturlig koppling till de torg och butiksstråk som finns där idag 
 
Den nya bebyggelsen delas upp i tre kvarter med fasader längs gatorna och halvslutna 
innegårdar. I mittenkvarteren möjliggörs det att förlägga gården en våning upp så att större 
verksamhetslokaler kan byggas. Båda bostadskvarteren ska ha öppningar i fasaderna för att 
skapa en koppling mellan det offentliga och det privata samt skapa bättre ljusförhållanden på 
gårdarna. Förslaget innebär att två av de befintliga byggnaderna rivs. 
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Volymillustration, KOD arkitekter 2020 
 
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande byggnationen och 
stadsmiljön. Programmet ska vara vägledande i bygglovskedet. Målsättningen är att den 
byggda miljön ska tillföra värden genom: 

• En tydlig stadsmiljö med bibehållen småstadskaraktär och förutsättningar för ett gott 
stadsliv för boende och besökare. 

• Plats för grönska och ekosystemtjänster i tätorten 
• En ny bebyggelse som ingår i en helhet och samspelar med topografi, befintlig skala 

och täthet. 
• En stadsmiljö med långsiktiga och hållbara värden. 

Detta ska uppnås med hjälp av de riktlinjer som tagits upp i gestaltningsprogrammet samt 
genom planbestämmelser i plankartan. 
 
Samtliga utredningar finns att läsa på kommunens hemsida: www.knivsta.se/bygga-bo-och-
miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/del-av-kvarter-segerdal-gredelby-211-
med-flera 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna för genomförandet av detaljplanen regleras i ett exploateringsavtal. 
Kommunen kommer i framtiden bära kostnader vad gäller drift av allmän platsmark. 
Uppskattad driftskostnad för Parkenheten (park, träd, lek, möbler, nedskräpning mm,) 
bedöms uppgå till ca 250tkr/år. Även Gatuenheten bedöms komma få en uppskattad kostnad 
för drift av gator och torg till ca 250 tkr/år. 
 

http://www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/del-av-kvarter-segerdal-gredelby-211-med-flera
http://www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/del-av-kvarter-segerdal-gredelby-211-med-flera
http://www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/del-av-kvarter-segerdal-gredelby-211-med-flera
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Gestaltningsprogram 200219 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Kommunstyrelsen 
 

 
 

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

När detaljplanen vinner laga kraft kan den byggas ut och området utvecklas därmed. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Genom tillämpning av Plan och bygglagens bestämmelser samt genom planering för säkra 
gångvägar och allmänna platser. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Parkens storlek kan ses som en intressekonflikt då barn och ungdomar skulle kunna främjas 
av större ytor. Planområdets läge har bedömts som ett skäl till att parkernas storlek inte blivit 
större. Dock kommer innehållet att anpassas för att passa flera ålderskategorier. 
 
 
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. 

Barn har beretts tillfälle på samma sätt som vuxna genom att planhandlingar ställts ut på 
samråd och granskningar. Dessa händelser har kungjorts på kommunens anslagstavla samt 
i UNT och Knivstabygden. En tidig medborgardialog har även hållits där barn och ungdomar 
varit välkomna att delta. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

PLANBESTÄMMELSER
Följande g äller inom  om råden m ed nedanstående b eteckningar.
Endast ang iven användning  oc h  utform ning  är tillåten.
Där b etec kning  saknas g äller b estäm m elsen inom  h ela planom rådet.

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
TO RG Torg , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GRÄNSBETECKNINGAR

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Korsm ark. Marken får endast förses m ed kom plem entb yg g nad, ej parkering, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
)—+ Hög sta noc kh öjd är ang ivet värde i m eter över ang ivet nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@
@@@@@
@@@@@

Pric km ark. Marken får inte förses m ed byg g nad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Planom rådesg räns
Användning sg räns
Eg enskapsg räns
Adm inistrativ g räns

Kvartersmark

C Centrum , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Tekniska anläg g ningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

Mark
Lekplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.lek

träd1 Träd inom  eg enskapsg räns får endast fällas om  det är sjukt eller utg ör en säkerh etsrisk, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
Utfart

Ø P

ØP Körb ar förb indelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Kulturvärden
q1 Befintlig a byg g nad får inte till det yttre förvanskas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Störningsskydd
Anläg g ning för stadigvarande utevistelse får ej finnas m ot O stkustb anan. PBL 4 kap.12 § 1 p.m 1 Bullerskydd ska anordnas i form  av  g enom skinlig  bullerskärm  m ellan h uskroppar m otsvarande byg g nadsh öjd m ot O stkustb anan eller annan åtg ärd som  g ör att tyst uteplats kan
anordnas på/ m ot inneg ården.  PBL 4 kap.12 § 2 p.m 2

Huvudmannaskap
Huvudm annaskapet är kom m unalt för allm än plats., PBL 4 kap. 7 §
Genomförandetid
Genom förandetiden är 10 år från den dag planen vunnit lag a kraft., PBL 4 kap. 21 §
Villkor för startbesked
Startb esked får inte g es för ny b yg g nad förrän sanering  av kända m arkförorening ar, inom  för b yg g lovet b erört m arkom råde, h ar kom m it till stånd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 4 p.
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Marklov krävs för fällning av träd m ed en om krets överstig ande 100 c m  på en h öjd om  1 m eter ovan m ark, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

O m  bullernivåerna överstig en 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fasad (frifältsvärde) ska b ostäder större än 35 kvm  utform as så att m inst h älften av b ostadsrum m en i varje läg enh et 
är vända m ot en tyst sida m ed h ög st 55 dB(A) evivalent ljudnivå oc h  h ög st 70 dB(A) m axim al ljudnivå utanför fasad (frifältsvärde) PBL 4 kap.12 § 2 p.

m 3

Datum: 2020-04-09

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Markreservat för allm ännyttig a underjordiska ledning ar, PBL 4 kap. 6 §u1

Rivningsförbud

Utförande

b 5 Bostadsg ård får b yg gas under m ed en våning . Vid underb yg g d gård ska b jälklag et vara planterb art oc h  kunna h ålla ett jorddjup om  m inst 0,8 m eter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
b 6 Garag e får ej förläg gas ut till fasadliv i entrévåning  m ot allm än plats, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b 4 Ventilation ska utföras m ed friskluftsintag b ortvänt från O stkustb anan. Utrym ning sväg  ska finnas b ortvänt från O stkustb anan. PBL 4 kap.16 § 1 st 1 p.

b 2 Huvudentréer ska i h uvudsak plac eras m ot allm än plats, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
b 1 Marken får b yg g as under m ed g arag e. Vid underbyg g d g ård ska b jälklag et vara planterb art oc h  kunna h ålla ett jorddjup om  m inst 0,8 m eter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b 3 Ventilation ska utföras m ed friskluftsintag b ortvänt från O stkustb anan sam t förses m ed nödstopp. Utrym ning sväg  ska finnas b ortvänt från O stkustb anan. Fasad m ot O stkustb anan ska
utform as i ob rännb art m aterial. Fönster oc h  dörrar ing ående i fasaden ska b randklassas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

r1 Byg g nad får inte rivas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 4 p.

För fasad m ot pric km ark ska våning överstig ande IV h a indrag et fasadliv på m inst 2 m  alt. ett tak m ed lutning  om  h ög st 65 g rader 
oc h  h a m arkerad takfot. Takvinkel får vara som  läg st 30 g rader.  PBL 4 kap. 16 § 1st 1 p.

Utformning
Tekniska installationer ska integ reras i takutform ning en, PBL 4 kap. 16 § 1 p.
I kvartersh örn ska c entrum ändam ål finnas i entrévåning en. PBL 4 kap. 11 § 2 p.

f4 Huvudb yg g nad ska uppföras m ed sadeltak, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Inom  fasadlängd överstig ande 30 m eter ska variation skapas g enom  tex. m aterialval, kulör, indrag  i fasad, b alkong utform ning  eller burspråk, släpp m ellan b yg g nader, variation i
våning sh öjd, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Balkong  eller b urspråks undersida ska h a en frih öjd på m inst 5 m eter vid utkrag ande över färdig ställd ny g ata. Mot Apoteksväg en, Gredelb yväg en oc h  Park ska b alkong eller 
burspråks undersida h a en frih öjd på m inst 4 m eter vid utkragande över allm än plats., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Ett släpp m ellan b yg g nadskroppar om  m inst 4,5 m eter ska finnas anting en åt söder eller åt öster. Släpp får förläg g as ovanpå entrévåning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Byg g nad ska m ot allm än plats uppföras m ed m arkerad oc h  förh öjd entrévåning  om  m inst 3,5 m eter m ellan b jälklag , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Fasad ska utform as m ed faluröd träpanel. Fönster ska utföras m ed g enom g ående spröjs. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f7 Tak ska utform as m ed teg elröda teg elpannor. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 
 Illustrationsplan 
 Gestaltningsprogram  
  

Övriga handlingar:  

 Fastighetsförteckning, Metria, 2018-10-26, uppdaterad Vesterlins 2019-10-02, kontrollerad 

av Knivsta kommun 20-02-26 
 Dagvattenutredning, Sweco, 2018-06-20 , uppdaterad 2019-10-25 

 Miljöteknisk markundersökning, Sweco, 2018-06-29  

 Kompletterande grundvattenprovtagning, Sweco, 2020-02-27 

 Riskutredning, Sweco 2018-06-21, uppdaterad 2019-06-17 

 PM Trafik, Sweco 2018-06-21  

 Vibrationsanalys, Sweco 2018-06-05 

 Riskanalys; vibrationsalstrande arbeten, Sweco 2019-06-04 

 Bullerutredning, Sweco 2018-06-21 uppdaterad 2019-08-19, reviderad 2020-02-21 

 Markteknisk undersökningsrapport/ geoteknik, Sweco 2019-07-02 

 Solstudier, KOD arkitekter 2019-07-08 

 Medborgardialog, Knivsta kommun 2018-10-22 

 Gestaltningsprogram, KOD arkitekter 2019-11-12 

 

Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 
med synpunkter.  
 

 
Läshänvisningar  
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är 
juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur 
bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen 
innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 
4 kap 30-31 §.  
 
Bakgrund och tidigare ställningstaganden 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-06 att ge positivt planbesked på fastigheten Särsta 12:1.  
Under våren 2017 inleddes diskussioner med fastighetsägaren till Särsta 12:1 samt med intilliggande 
fastighet Gredelby 21:1 om att påbörja planläggning. Planområdet utvidgades då till att inkludera båda 

Förstudie Samråd Granskning Antagande Laga kraft 
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fastigheterna för att få ett bra helhetsgrepp om kvarteret. Under hösten 2017 bytte båda fastigheterna 
ägare och ägs i dagsläget av Genova Redito Holding AB.  Under det inledande arbetet med planen 
togs även del av fastigheten Gredelby 21:3, där kommunhuset står, in i planområdet för att titta på 
möjligheterna till en mer ändamålsenlig ansvarsfördelning för torget söder om kommunhuset som idag 
inte är allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
Förslag till detaljplan genomförs som utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
Ärendet gäller planläggning för bostäder, kontor och centrumändamål. 
 
Länsstyrelsen inkom med ett yttrande när detaljplanen ställdes ut för granskning 2019. Där ansåg 
Länsstyrelsen att på grund av den planerade utbyggnaden av Ostkustbanan som gå i nära anslutning 
till planområdet och på grund av att den processen är i ett så tidigt stadie så är prognoserna för 
framtiden osäkra. Av den anledningen anser Länsstyrelsen att bullerutredningen bör baseras på 
maximala värden för tågtrafiken. I och med detta så är bostäder inte längre möjligt i kv. A. Att 
användningen av ett kvarter i en detaljplan ändras är att se som väsentlig, vilket är ett skäl enligt Plan- 
och bygglagen, att ställa ut planen på granskning på nytt. Detaljplanen ställdes därmed ut på 
granskning igen under mars 2020. 
 
Ändringar efter samråd 

Kvartersstrukturen har setts över och resulterat i att både kvarter A och B (se bild 12 sid 12) öppnats 
upp för mer ljusinsläpp och kontakt med staden utanför. Byggnadernas våningsantal och nockhöjd har 
setts över och har sänkts med en våning inom de olika kvarteren förutom för den byggnad belägen 
närmast kommunhuset. Nockhöjderna har därmed sjunkit mellan 1-3 meter.  
 
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för att  tydliggöra de värden som önskas uppnås med planen. 
Programmet ligger till grund för planbestämmelser och framtida bygglov genom att reglera 
byggnaders utformning och gestaltning samt de allmänna platsernas innehåll och karaktär. Kv. A har 
specifikt setts över för att på ett bättre sätt anpassas till omkringliggande bebyggelse.  
 
Fullständig redovisning av förändringar efter samråd framgår av samrådsredogörelsen. 
 
Ändringar efter granskning 1 

Efter granskningen har användningsbestämmelsen Bostad tagits bort från kv. A, längst västerut. Detta 
på grund av bullersituationen.  
 
Byggrätten i kv. A har uppdaterats så att befintlig byggnad inte blir planstridig i och med att 
detaljplanen vinner laga kraft. För den del av byggrätten som angränsar direkt mot Apoteksvägen tas 
prickmarken bort och ges en maximal nockhöjd om +18, 5 meter över nollplanet, vilket motsvarar den 
befintliga byggnadens nockhöjd.  
 
Planbestämmelsen om tillåtet antal våningar tas bort. Nockhöjderna är dock de samma och  
byggnadernas högsta tillåtna nockhöjd påverkas därmed inte. 
 
Planbestämmelser för störningsskydd har lagts till i plankartan med anledning av bullerutredningen (se 
sid. 39 ) och riskutredningen (se sid.41 ). 
 

Vision 2025   
Knivsta kommuns kommunfullmäktige antog 21 mars 2013 ”Vision 2025”. I den beskrivs Knivsta 
som en del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala med 20000-25000 invånare. Knivsta ska vara en 
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modern småstad samt en föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle, med ett 
näringsliv i utveckling och en ökande andel av befolkningen arbetandes i Knivsta.   
 
Planförslaget skapar möjligheter till en mer stadslik centrumkärna samt en förtätning i direkt 
anslutning till järnvägsstationen. Planförslaget möjliggör även för byggande av nya arbetsplatser. 
 
Översiktsplan 
Översiktsplan 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-13, laga kraft 2019-12-23, anger att en 
stor del av den framtida bebyggelseutvecklingen ska ske i Knivstas tätort och att det ska vara en 
blandad bebyggelse till både utformning och innehåll. Ju närmre järnvägsstationen desto högre täthet.  
 

Planförslaget bidrar till att förtäta den centrala tätorten och skapa en mer stadslik kärna i Knivsta. 
Planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen. 
 

 
Detaljplaner 
Planområdet omfattas sedan tidigare av två 
detaljplaner som vann laga kraft 1995 (Dp226B) 
respektive 2010 (2006/20008). DP 226B reglerar 
bebyggelsen på den östra delen av kvarteret som 
idag är bebyggd med en centrumbyggnad. Där 
tillåts två våningar med handel i bottenvåningen 
och kontor. Utöver centrumbyggnadens byggyta är 
området försett med prickmark. DP 226B reglerar 
även fastigheten Särsta 12:1 belägen i det  
 
sydvästra hörnet av planområdet. Där tillåts 
bebyggelse i ett till två plan för handel i 

bottenvåningen och kontor. DP 2006/20008  reglerar numera resterande del av planområdet. Planen 
medger en byggrätt om fem våningar där kommunhuset står samt byggrätt på en del av grusplanen upp 
till tre våningar. Planen skyddar den röda villan ”Modins Järnhandel” på Gredelby 21:1 från rivning 
och förvanskning. I övrigt är planområdet idag reglerat som torg. 
 
Apoteksvägen och Gredelbyvägen ingår i detaljplan för Knivsta centrum (Dp226) som vann laga kraft 
1990. 

Genomförandetiden för detaljplanen från 2010 går ut 
under 2020.  
 
Detaljplanerna inom planområdet kommer upphöra att 
gälla vid ny lagakraftvunnen detaljplan för berörda delar 
av kvarteret Segerdal och intilliggande gator.  
 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 39§ får en 
detaljplan endast ändras eller upphävas innan 
genomförandetidens utgång under vissa omständigheter. 
En av dessa omständigheter är om ingen berörd 
fastighetsägare motsätter sig det. Vem som är en berörd 
fastighetsägare är en bedömning som kommunen gör i det 
enskilda fallet. För detaljplan 2006/20008 bedöms 
fastighetsägare till Gredelby 21:3 samt Gredelby 21:1 vara 

Bild 1.  Urklipp från DP 226B 

 Bild 2. Urklipp från DP 2006/20008 
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berörda fastighetsägare då dessa fastigheter ingår i planen och deras rättigheter påverkas. 
Fastighetsägare till Gredelby 21:1 och Särsta 12:1 är planintressenten Genova AB och Redito AB, 
vilka har deltagit i detaljplanearbetet. Fastighetsägaren till Gredelby 23:1 har informerats under 
detaljplanearbetet. Dessa fastighetsägare bedöms inte motsätta sig ändringarna. 

I vissa enskilda fall har bedömningen gjorts att även en enstaka fastighetsägare utanför planområdet 
kan vara en berörd fastighetsägare. I detta fall har kommunen gjort bedömningen att så inte är fallet, 
att ändringen i detaljplanen inte innebär en ekonomisk skada för intilliggande fastigheter utan snarare 
kan bidra till en mer ändamålsenlig och värdeskapande närmiljö. 
 
Syfte och huvuddrag  
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med 
flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter.  
 
Bostäder ska byggas med en god variation av lägenhetsstorlekar för att skapa bostäder för människors 
olika behov. 
 
Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett 
levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv och levande 
stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna.  
 
Planen syftar även till att föra in mer grönytor i stadskärnan med varierande funktioner och skapa ytor 
för ekosystemtjänster och dagvattenrening. 
 
Slutligen syftar planläggningen även till att bevara karaktären på den röda trävilla som ligger mot 
Centralvägen. Denna byggnad bedöms, med sina höga kulturvärden och tillhörighet med andra röda 
trävillor längs Centralvägen, bidrar till bevarandet av de tidsenliga inslag som finns kvar från det 
gamla stationssamhället. 
 

Sammanfattning av planförslaget  
Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i förtätningen av Knivsta centrum och för att länka samman 
det nya Sågverkstorget med det äldre mer småskaliga centrumet längs Apoteksvägen. 
Förutom bostäder kommer kvarteret Segerdal bestå av torg, gågator och gröna offentliga platser. Vid 
kommunhuset och Modins Järnhandel skapas en park med trädgårdskänsla och utrymme för lek och 
rekreation, placeringen får återspegla de gamla villaträdgårdarna som fortfarande finns i närområdet 
samt skapa ett respektavstånd mellan det gamla och det nya. Även längs Apoteksvägen uppförs en 
mindre s.k. fickpark i söderläge som öppnar kvarteret mot det befintliga torget på södra sidan av 
Apoteksvägen.  
 
Den föreslagna bebyggelsen fördelas på tre kvarter där de två större kvarteren består av halvslutna 
kringbyggda gårdar med förhöjda och markerade entrévåningar ut mot allmän plats. Två meter 
förgårdsmark kring den nya bebyggelsen skapar möjlighet till ett möblerat och attraktivt gaturum. 
Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med gröna offentliga rum där det ska finnas gott om platser att 
slå sig ner och mötas. 
 
Gestaltningsprogram 

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande byggnationen och 
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stadsmiljön. Programmet ska vara vägledande i bygglovskedet. Målsättningen är att den byggda 
miljön ska tillföra värden genom: 

 En tydlig stadsmiljö med bibehållen småstadskaraktär och förutsättningar för ett gott stadsliv 
för boende och besökare. 

 Plats för grönska och ekosystemtjänster i tätorten 
 En ny bebyggelse som ingår i en helhet och samspelar med topografi, befintlig skala och 

täthet. 
 En stadsmiljö med långsiktiga och hållbara värden. 

Detta ska uppnås med hjälp av de riktlinjer som tagits upp i gestaltningsprogrammet samt genom 
planbestämmelser i plankartan. 
  

MILJÖBALKEN (MB) 

Behovsbedömning  

Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 
medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en behovsbedömning utifrån förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
Ställningstagande 

En behovsbedömning daterad 2018-05-28 har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 
behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 2018-
06-15 delar kommunens uppfattning. 
 

Riksintresse för kommunikationer, Ostkustbanan 
Ostkustbanan är järnvägen som sträcker sig mellan Sundsvall och Stockholm. Den är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer. Enligt 3 kap. 8§ Miljöbalken ska riksintresset skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
 
Riksintresset gäller för befintliga, planerade och framtida kommunikationsanläggningar. 
 
Planering pågår för att bygga ut sträckan mellan Uppsala och länsgränsen Stockholm. I Knivsta 
kommun skulle det på sikt innebära två nya spår samt en ny station i Alsike. Detta i enlighet med 
Nationell plan för transportsystemet 2018-20291 samt avtal mellan staten, Knivsta kommun och 
Region Uppsala om fyra spår2. 
 
Avstånd mellan järnväg och planområdesgränsen är 32 meter (25 meter efter utbyggnad av järnvägen) 
och  43 meter (36 meter efter utbyggnad) till ny fasad. Inga nya byggnader kommer hamna närmre 
spåren än befintliga  och bedömningen har gjorts att järnvägen inte kommer att påverkas av 
byggnationerna i och med genomförandet av denna detaljplan.  
 

                                            
1 www.trafikverket.se , nationell plan för transportsystemet 2018-2029 
2 www.knivsta.se  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Plandata 
Geografiskt läge 

Planområdet ligger på den södra delen av kvarteret Segerdal längs med Apoteksvägen och består av tre 
fastigheter med förhållandevis plan topografi. Det finns tre byggnader inom planområdet och stora 
delar av området är idag hårdgjorda och grusade parkeringsytor.   
 
Areal 

I planområdet ingår tre fastigheter; Gredelby 21:1, Gredelby 
21:3 och Särsta 12:1. Delar av fastigheten Särsta 3:1 och 
Gredelby 1:3 ingår även i planområdet. Planområdets yta 
omfattar ca 15 000kvm. 
 
Markägoförhållanden 

Gredelby 21:1 ägs av ”Knivsta Gredelby 21:1 AB” och 
Knivsta Särsta 12:1 ägs av ”Särsta 12:1 AB”. Båda bolagen 
är kopplade till GenovaRedito Holdings AB.  
 
Gredelby 21:3 ägs av Gredelinen Kommanditbolag vilka hyr 
ut byggnaden till Knivsta kommun.  
 
Områdesbeskrivning 

Planområdet ligger i centrala Knivsta precis öster om tågstationen. Planområdet utgörs av gles 
bebyggelse samt markparkeringar. Angränsande område åt söder och väster består främst av äldre 
bebyggelse i form av villor och lägre flerfamiljshus. I norr angränsar ”Sågen området” som är under 
uppbyggnad. Inom detta område finns den högsta den högsta tätheten i Knivsta, dessutom finns en 
outnyttjad byggrätt som möjliggör ett hus om 10-12 våningar. Denna byggrätt återfinns i dp. 
Virkesladan, Gredelby 7:85 m.fl. 
 
Stadsbild 
Förutsättningar 

Planområdet är i dag en lågt exploaterad plats med ett antal olika byggnadsstilar som domineras av 
grusade parkeringsplatser. 
 
Planområdet sett från korsningen Apoteksvägen / Gredelbyvägen består till största delen av 
centrumbyggnadens två våningar. Ovanför syns kommunhusets tak med tekniska anläggningar och    
antenner. Flerbostadshuset längs Staffansvägen syns med takfall samt gaveln mot Gredelbyvägen.  
 
Det intilliggande ”Sågen området” har en mer modern utformning med högre byggnader, en högre 
täthet och möblerade offentliga platser.  
 
Kommunhuset och flerbostadshuset är en naturlig koppling längs Staffansvägen, dock är släppet 
mellan byggnaderna stort. Ytorna inom planområdet har inte en gestaltning som liknar den på 
Sågverkstorget, där parkeringar på stenlagda ytor samsas med träd, planteringar och sittmöjligheter. 

 Bild 3. Översikt planområde 
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Förslag  

Stadsbilden kommer att förändras sett från samtliga väderstreck, från en öppen plats med få mindre 
byggnader till ett fullt utbyggt kvarter med en mer stadsmässig karaktär och med en betydligt högre 
täthet.  
 
Från korsningen Apoteksvägen / Gredelbyvägen kommer utblicken domineras av ett nytt 
flerbostadshus med en fickpark som bidrar till mer grönska och sittplatser och leder gång- och cykel 
trafikanterna in till den nya gatan som leder till Sågverkstorget på andra sidan. 
 
Sett från Sågverkstorget från kommer en mer stadsmässig siluett bildas med den nya gatan med träd 
och planteringar som leder genom det uppbyggda planområdet och vidare till Apoteksvägen.  
 

 

Bild 4. Vy från korsning Apoteksvägen / Gredelbyvägen. Bild 5. Vy från Sågverkstorget 

Bild 6. Vy frånjärnvägsperrongen 
Bild 7. Vy från Apoteksvägen 
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Konsekvenser 

Planförslaget innebär en möjlighet till ökad bebyggelse både sett till ytor och till höjd. Äldre 
byggnader kan ersättas med nya. Den nya bebyggelsen kan binda samman Sågen området med 
Apoteksvägen. 
 
Nollalternativet 

Bebyggelsen kan öka enligt gällande detaljplaner men inte lika mycket. Det finns byggrätt kvar inom 
planområdet som idag är parkeringsytor. Byggnader kan rivas och ersättas med nya. 

Bild 8. Illustration volymer. Kod Arkitekter 2020 
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Bebyggelse och gestaltning 

Förutsättningar  
 
Planområdet är idag bebyggd med fyra byggnader, alla 
från olika tidsepoker. 
Byggnaden i det sydöstra hörnet mot Apoteksvägen och 
Gredelbyvägen fungerade tidigare som en 
centrumbyggnad med mataffär, post och bibliotek. 
Mataffären har stängt och biblioteket har flyttat in i 
kommunhuset i planområdets nordvästra hörn. Kvar 
finns nu endast Systembolaget, postverksamhet och ett 
par kontorslokaler. 
 

Längs planområdets västra gräns mot Centralvägen och 
tågstationen ligger två äldre byggnader. En 
enplansbyggnad från 60-talet som idag inhyser ett gym 
samt en tvåplansbyggnad från 1910-talet som inhyser 

bl.a. bankkontor (se bild 20 och 21 på sidan 17). Här finns även ett antal uppvuxna lindar samt en 
kastanj. Den grusplan som ligger mellan dessa tre byggnader används för korttidsparkering. 
 
I dagsläget finns inga bostäder inom planområdet. 
 
Mot Staffansvägen, i norra delen av kvarteret men utanför planområdet ligger kommunhuset där det 
förutom kommunens lokaler även finns bibliotek och en restaurang, samt ett flerfamiljshus med gård 
åt söder. 
 

Förslag  

I planförslaget föreslås en förlängning av det gångstråk som 
sträcker sig genom Sågen området från Gredelbybron i norr ner till 
Staffansvägen. Förlängningen kopplar ihop stråket mellan 
Staffansvägen och Apoteksvägen. Vid Apoteksvägen öppnas 
stråket upp mot öster för att ge en naturlig koppling till de torg och 
butiksstråk som finns där idag(se bild 28 sid 24). 
 
Den nya bebyggelsen delas upp i tre kvarter med fasader längs 
gatorna och halvslutna innegårdar. I mittenkvarteret planeras 
gården en våning upp. Båda bostadskvarteren ska ha öppningar i 
fasaderna för att skapa en koppling mellan det offentliga och det 
privata samt skapa bättre ljusförhållanden på gårdarna. Förslaget 
innebär att två av de befintliga byggnaderna rivs. 
 
Planförslagets huvudsakliga användning är bostäder, 200-230 lägenheter. Avsikten är en variation av 
lägenhetsstorlekar i tätorten och i projektet som en del i kommunen så att bostäder skapas för att möta 
olika människors behov. 

I Bostadsförsörjningsprogrammet för Knivsta kommun 2016-2020 med sikte på 2025, påpekas det en 
brist av samtliga lägenhetsstorlekar då den dominerande bostadsformen är småhus. 

Bild 9. Vy från Apoteksvägen 

Bild 10. ny koppling stråk, KOD arkitekter 
2019  
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Sedan dess har många delar av centrala Knivsta byggts ut och det har främst byggts  små lägenheter, 
framförallt 1 rum och kök (rok) men även mindre 2 rok. Det finns två kvarter på Sågen området och 
ett kvarter på andra sidan (västra) järnvägen med uteslutande små lägenheter, uppskattningsvis 530 
små lägenheter. Byggnation har även påbörjats direkt norr om kommunhuset med en byggnad som 
kommer att innehålla ca 100 smålägenheter. 

På grund av de senaste årens utveckling inom Knivsta tätort görs bedömningen att det inte längre finns 
ett behov av små lägenheter utan framförallt ett behov av större bostäder, 3 r o k eller större. Detta för 
att få en varierad bebyggelse, som kan erbjuda bostäder för olika målgrupper med olika behov. En 
tätort med varierade bostadsstorlekar bidrar till social mångfald som stödjer stadslivet och befolkar de 
allmänna platserna på olika tider på dygnet. 

För att den här detaljplanens genomförande ska bidra till ett väl varierat bostadsbestånd inom Knivsta 
tätort behöver de dominerande storlekarna på lägenheter inom kvarter B och C vara 3 rok och större. 
En jämn fördelning mellan de mindre lägenheterna bör också eftersträvas, dock bör inte 1 rok 
dominera denna kategori. 

Områdets nya byggnader planeras variera i uttryck men samtidigt skapa en gemensam helhet och 
komplettera den befintliga bebyggelsen som ligger intill. Kvarteren och byggnaderna kan utformas 
med varierande gestaltning men föreslås en kontinuerlig takfotshöjd. Detta för att hålla samman och 
ge ett tydligt stadsrum i ett gatuperspektiv.    
 
Entréplanen planläggs med en förhöjd bottenvåning för att möjliggöra centrumverksamhet. Dock är 
även bostäder möjliga i bottenvåningarna i vissa lägen.    
 
I kv. A möjliggörs det för en något lägre byggnad för centrumverksamheter. Entréplanen ska vara 
förhöjda och byggnaden ska uppföras med sadeltak. 
 

 
 

 
 

 

Bild 11. Illustration över kontinuerlig takfot KOD Arkitekter  2020 
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Konsekvenser 

Stadsbilden kommer att förändras från samtliga väderstreck, från en öppen plats med få lägre 
byggnader till ett fullt utbyggt kvarter med en mer stadsmässig karaktär med en högre täthet.  
 
 
Nollalternativet 

Stadsbilden kan fortfarande förändras något om de kvarvarande byggrätterna utnyttjas. Dock blir det i 
en betydligt mindre skala. 
 

   
 

 

  
Bild 13. Vy Gredelbyvägen, KOD Arkitekter 

Bild 12. . Illustrationsplan med kvartersbeskrivning. KOD arkitekter, 2020 
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Planbestämmelser 

ANVÄNDNING 

B  Bostäder- möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga våningar. Även 

bostadskomplement ingår i användningen, PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 3p 

 

C Centrum- möjliggör bebyggelse med kombinationer av handel, service, samlingslokaler 

och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. 

Det kan till exempel vara restauranger, kontor, gym, biograf, bank, apotek, 

samlingslokal etc. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 3p 

 

E Tekniska anläggningar- möjliggör t ex. transformatorstation. PBL 4 kap. 5§ 1st. 3p  

 

 
 

 

 

OMFATTNING 

 

 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

 Korsmark. Marken får endast förses med komplementbyggnad, ej parkering. PBL 4 

kap. 11§ 1 st. 1p 
 

 

 

UTFORMNING 

Tekniska installationer ska integreras i takutformningen, PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p. Det innebär att 

tekniska installationer inte ska ligga ovanpå takkonstruktionerna. 

 

f1 Inom fasadlängd överstigande 30 meter ska variation skapas genom tex. materialval, 

kulör, indrag i fasad, balkongutformning eller burspråk, släpp mellan byggnader, 

variation i våningshöjd. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

f2 Byggnad ska mot allmän plats uppföras med markerad och förhöjd entrévåning om 

minst 3,5 meter mellan bjälklag. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

f3 Balkong eller burspråks undersida ska ha en fri höjd på minst 5 meter vid utkragande 

över färdigställd ny gata. Mot Apoteksvägen, Gredelbyvägen och park ska balkong 

BILD 14. Föreslagen skala, KOD Arkitekter  2019  
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eller burspråks undersida ha en fri höjd på minst 4 meter vid utkragande över allmän 

plats. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p. 

 
f4 Huvudbyggnad ska uppföras med sadeltak, PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

f5 Ett släpp mellan byggnadskroppar om minst 4,5 meter ska finnas antingen åt söder 

eller åt öster. Släpp får förläggas ovanpå entrévåning. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

f6 Fasad ska utformas med faluröd träpanel. Fönster ska utföras med genomgående 

spröjs. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1 p 

 

f7 Tak ska utformas med tegelröda tegelpannor. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1 p 

 
PLACERING  
 

 Prickmark. Marken får inte förses med byggnad. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

UTFÖRANDE 

 

b1 Marken får byggas under med garage. Vid underbyggd gård ska bjälklaget vara 

planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter,  PBL 4 kap.11§ 1st. 1p 

 

b2 Huvudentréer ska i huvudsak placeras mot allmän plats, PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

b3 Ventilation ska utföras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan samt förses med 

nödstopp. Utrymningsväg ska finnas bortvänt från Ostkustbanan. Fasad mot 

Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material. Fönster och dörrar ingående i 

fasaden ska brandklassas. PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p 

 

b4 Ventilation ska utföras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan. Utrymningsväg 

ska finnas bortvänt från Ostkustbanan. PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p 

 

b5 Bostadsgård får byggas under med en våning. Vid underbyggd gård ska bjälklaget vara 

planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter. PBL 4 kap. 16§ 1st 1p 

 

b6 Garage får ej förläggas ut till fasadliv i entrévåning mot allmän plats, PBL 4 kap. 16§ 

1st 1p 

 

 
Bild 15. Illustration sett från Apoteksvägen, KOD Arkitekter 2019 
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Bild 19.  Illustration från nya gågatan mot kv. B. KOD Arkitekter 2019 

Bild 16.  Illustration takutformning. Tak med 65 graders 
lutning. KOD Arkitekter 2018 

Bild 17.  Illustration entresol-våning (loft) 
KOD Arkitekter 2018 

Bild 18.  Illustration garagelösningar 
KOD Arkitekter 2018 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Den röda byggnaden belägen på Centralvägen 14 uppfördes 1909 för att inhysa Bröderna Modins 
järnhandel. Det är en av de första byggnaderna som uppfördes när samhällsutvecklingen tog fart i 
början av 1900-talet. 

 
Den enplansbyggnad som ligger i hörnet av Centralvägen och 
Apoteksvägen byggdes 1961 för att inhysa en konsumbutik. 
Byggnaden är ritad av Herman Borendal och har tidstypiska drag 
i framförallt fasaden mot Centralvägen.  
Centrumbyggnaden (se 
bild 4 sidan 9) ligger i 
hörnet Apoteksvägen och 
Gredelbyvägen och 

uppfördes ursprungligen 1969 som en ny lokal för Modins 
järnaffär. Den byggdes om 1995. Byggnaden har under årens 
lopp inhyst både mataffär, bibliotek, postkontor och kontor. 
 
Bevarande av historiska byggnader och miljöer kan bidra till 
skapande av en lokal identitet. ”Modins Järnhandel” skyddas 
med planbestämmelser i planförslaget från rivning och yttre förvanskning. Detta då byggnaden 
tillsammans med de andra röda träbyggnaderna längs Centralvägen understryker 
stationssamhälleskaraktären och har stor betydelse när stadsbilden förändras.  
 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Skulle fornlämningar påträffas ska det anmälas 
till Länsstyrelsen enligt kulturmiljölag (1988:950) 
 
Konsekvenser 

Två av de tre befintliga byggnaderna (centrumbyggnaden och gamla konsum) kan tas bort utifrån 
planens bestämmelser. Ny bebyggelse som därigenom kan tillskapas stämmer med ambitionerna att 
genom högre täthet ge förutsättningar för en hållbar stadskärna både vad gäller boende, trygghet och 
service. 
 
Centrumbyggnaden får ge plats åt en tätare bebyggelse när Knivsta utvecklas med den inriktningen. 
Gamla konsum, har tidstypiska drag, men behöver således också ge plats åt en tätare och mer 
ändamålsenlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen i detta läge kommer också att ge ett bättre 
bullerskydd för bakomliggande byggnader 
 
Båda byggnaderna finns dokumenterade hos kommunen i skriften ”Kulturmiljöer i tätorten” (Knivsta 
år 2013) . 
 
Planförslaget reglerar den ny bebyggelses placering och utformning. Utefter Centralvägen regleras det 
att nya byggnader ska placeras längre in från Centralvägen än vad Modins järnhandel och övriga röda 
träbyggnader står. Detta för att lämna siktlinjen längs Centralvägen med de röda trähusen obruten. Den 
nya byggnaden längs Centralvägen ska uppföras med sadeltak och uppbruten fasad för att inte 
upplevas som dominerande över den befintliga bebyggelsen. 
 
Den nya bebyggelsen mot korsningen Apoteksvägen och Gredelbyvägen förläggs i delvis likande 
linjer som dagens bebyggelse, den stenlagda ytan som idag används som främst cykelparkering görs 
om till park. 
 

Bild 20. ”Bröderna Modins järnhandel” 

Bild 21. Gamla konsum   
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”Modins Järnhandel” skyddas med planbestämmelser i planförslaget från rivning och yttre 
förvanskning. Om byggnaden skulle förolyckas finns planbestämmelser som reglerar utformningen 
vid uppbyggnad. Krav ställs på att fasad på ny byggnad ska uppföras med faluröd träpanel, fönster ska 
ha genomgående spröjs och tak ska utföras som ett sadeltak med tegelröda tegelpannor. 
 

Nollalternativet 

Alla byggnader inom planförslaget förutom ”Bröderna Modins järnhandel” kan rivas och ersättas med 
nya byggnader enligt gällande detaljplaner. Gamla Konsum skulle kunna ersättas med en byggnad 
närmare Centralvägen i delvis två våningar. Centrumbyggnaden kan ersättas med en liknande 
byggnadsvolym i ett till två plan. 
 
Planbestämmelser 

UTFORMNING 

f4 Huvudbyggnad ska uppföras med sadeltak, PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p 

 

f6 Fasad ska utformas med faluröd träpanel. Fönster ska utföras med genomgående 

spröjs, PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p 

 

f7 Tak ska utformas med tegelröda takpannor, PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p 

 

KULTURVÄRDEN 

q1 Befintlig byggnad får inte till det yttre förvanskas,  PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 1 st. 3 p 

  
RIVNINGSFÖRBUD 

r1  Byggnad får inte rivas. PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 1 st. 4 p 

 

 

Allmänna ytor 
Förutsättningar 

I dagsläget finns det ett torg på kommunhusets södra sida som enligt gällande detaljplan är 
kvartersmark men ska hållas tillgänglig för allmänheten. Det innebär att kommunen inte har rådighet 
över torget för till exempel drift och underhåll. Torget är väl använt och utgör en del av det stråk som 
går mellan järnvägsperrongen och kommunhuset.  
 
Den öppna grusytan är planlagd som torg med enskilt huvudmannaskap men upplevs och används som 
korttidsparkering. 
 

Förslag  

Det befintliga torget söder om kommunhuset får kommunalt huvudmannaskap och behåller sitt 
utseende och sin utformning vilket innebär att kommunen får rådighet över platsen. 
Detaljplanen föreslår två nya parker inom planområdet. En mindre s.k. fickpark längs Apoteksvägen 
och en lite större park vid kommunhusets södra entré. Fickparken är en del i att koppla det gamla 
stråket längs Apoteksvägen åt öster, med det nya som sträcker sig från Apoteksvägen genom Sågen 
området till Gredelbybron. Parken bidrar till en naturlig öppning mellan huskropparna mot korsningen 
av Apoteksvägen och Gredelbyvägen som idag är en vacker och välbesökt platsbildning längs den 
tidigare huvudgatan och dess butiker. 
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Den större parken vid kommunhusets södra entré blir ett grönt inslag på en plats som i dagsläget 
främst består av öppna grusade ytor. Parken föreslås få en trädgårdskaraktär för att skapa en naturlig 
koppling mellan det gamla och den nya bebyggelsen. Plats ska ges för lekplats och ytor att mötas, 
sittplatser och planteringar. Den befintliga linden i södra delen av den föreslagna parkytan ska stå 
kvar. Även linden och kastanjen som angränsar till torgytan ska stå kvar. 
 

 
 

 
 

 

  

Bild 22. Illustration från Centralvägen mot torget. KOD arkitekter, 2018 

Bild 23. Illustration från Centralvägen mot torget. KOD arkitekter, 2019 
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Konsekvenser 

Befintliga allmänna platser får kommunalt huvudmannaskap vilket underlättar drift och underhåll för 
kommunen. Nya allmänna ytor tillkommer så som parkytor och nya gator. 
 

Nollalternativet 

Det tillkommer inga nya allmänna platser utan planområdet fortsätter att domineras av parkeringsytor 
på privatägd mark. Kommunen blir inte huvudman för allmän plats och får därmed inte enligt gällande 
detaljplan 2006/20008, rådighet över platsen. 
 

Planbestämmelser 

ANVÄNDNING 

TORG Hårdgjorda öppna ytor i det offentliga rummet. Alla typer av torg med tillhörande 

verksamheter. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p 

 

GATA Gator avsedda för områden för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom 

tätort. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p 

 

PARK Grönområde som kräver viss skötsel och till viss del är anlagda. I användningen ingår 

även komplement till parkens användning. Som tex. fontäner, paviljonger och mindre 

byggnader. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p 

 
 

UTFORMNING 

Lek Lekplats, ytor för lek. PBL 4 kap. 5§ 1st. 2p. 

 

MARK 

Träd 1 Träd inom egenskapsgräns får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, 

PBL 4 kap. 5§ 1 st. 2 p 

 

ÄNDRAD LOVPLIKT 

Mark lov krävs för fällning av träd med en omkrets överstigande 100 cm på en höjd om 1 meter ovan 

mark.. PBL 4 kap. 15§ 1 st. 3p  

 

Park- och naturmiljö 

Förutsättningar 

Planområdet är idag till stora delar en hårdgjord och grusad öppen yta för parkering. Det finns ingen 
natur- eller parkmark inom området. Närmaste parkerna finns vid Mejeriparken i Sågen området strax 
norr om Staffansvägen och på andra sidan järnvägen längs med Knivstaån. Ca 900 meter norr 
planområdet finns naturreservatet Gredelby hagar och ca 1000 meter åt öster ligger sjön Valloxen.  
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Det växer ett antal olika sorters träd inom planområdet. Längs med centrumbyggnadens västra gavel 
växer oxel på rad. Den allé som oxlarna utgör bedöms inte vara skyddad av det generella 

biotopskyddet för alléer enligt förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken. Detta då (även om 
den övervägande delen av träden är vuxna) träden inte är 
placerade i ett öppet landskap eller vid en väg utan står i 
direkt anslutning till bebyggelsen.  
 
Intill den röda byggnaden vid Centralvägen växer ett antal 
större lindar och en kastanj. Mitt i planområdet står en 
kastanj samt ytterligare en lind och en ask. Längs 
Gredelbyvägen och på kommunhusets södra långsida 
växer prydnadskörsbär. 
 
Förslag 

Genomförandet av planförslaget innebär att ett antal 
befintliga träd kommer att tas ner. Det innefattar oxlarna 
längs centrumbyggnaden, en kastanj mitt i planområdet 
och eventuellt även asken och körsbärsträden längs 
Gredelbyvägen. Dock möjliggör planförslaget ändå en 

ökad grönska inom planområdet. Längs med den nya gågatan planeras flertalet träd planteras för att 
ersätta oxlarna och bidra till rumsskapande kvaliteter och dagvattenhantering i och med skelettjordar. 
 
Det planeras för två nya parker; en mindre fickpark längs Apoteksvägen. Här kan träd planteras och 
planteringar anläggas tillsammans med nya sittmöjligheter.  
Framför kommunhusets södra entré planeras en lite större park där linden sparas och tillsammans med 
nya buskar, träd och planteringar kan samsas med sittplatser och lekytor. Ambitionen är en park med 
trädgårdskaraktär som blir en naturlig fortsättning på torget med en lekplats som är utformat efter 
platsen, olika sittmöjligheter i både sol och skugga och mycket grönska. 
 
Direkt söder om torget vid linden och kastanjen kommer parken sträcka ut sig dels för att möjliggöra 
en bättre växtmiljö för träden samt fungera som en extra fördröjning av dagvatten vid stora flöden. 
 
Lindarna och kastanjen som omger Modins järnhandel skyddas från fällning genom planbestämmelse. 
 
Konsekvenser 

Större delar av planområdets markyta kommer i och med genomförandet av planen att hårdgöras 
jämfört med idag. Dock kommer det tillföras nya grönytor och en mer varierande markanvändning. 
Nya parker skapas och genererar mer grönska inom planområdet. Träd tas bort men nya planteras och 
växtbäddar tillkommer som syftar till att främja ekosystemtjänster och hantera dagvatten.  
 

Bild 24. Oxlar längs med centrumbyggnaden 
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Nollalternativet 

Träden som föreslås få ett skydd i planen är även skyddade i gällande detaljplan. Dock kan övriga träd 
tas ner då det inte finns något skydd för dem i gällande detaljplaner. Någon ny grönska i form av 
allmän plats tillkommer troligen inte om inte den byggnad som nuvarande plan tillåter byggs med 
tillhörande grönska. 
 
Planbestämmelser  

PARK  Grönområde som kräver viss skötsel och till viss del är anlagda. I användningen ingår 

även komplement till parkens användning. Som tex. fontäner, paviljonger och mindre 

byggnader. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p 

 

UTFORMNING 

 

Lek Lekplats, ytor för lek. PBL 4 kap. 5§ 1st. 2p 

 

 

MARK 

 

träd1 Träd inom egenskapsgräns får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, 

PBL 4 kap. 5§ 1 st. 2 p 

 

ÄNDRAD LOVPLIKT 

 

Mark lov krävs för fällning av träd med en omkrets överstigande 100 cm på en höjd om 1 meter ovan 

mark. PBL 4 kap. 15§ 1st. 3p  

  

Bild 25. Sektion Park vid Kommunhuset sett från söder. KOD arkitekter, 2019 
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Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 

Inom planområdet finns det i dagsläget ett antal verksamheter. Det finns ett bankkontor, ett gym, 
Systembolaget samt ett antal kontor. I direkt anslutning till planområdet på järnvägens östra sida finns 
Knivsta centrums övriga butiker och restauranger. Kommunhuset som förutom kommunens 
arbetsplatser inhyser hörsal, bibliotek och ett café. På västra sidan av järnvägen ligger vårdcentral och 
en förskola.  
 

 
 
Förslag  

Planförslaget möjliggör byggande av lokaler med centrumverksamheter i samtliga kvarter.  
I samtliga lägen där centrumverksamheter möjliggörs ska bottenvåningarna vara förhöjda med minst 
3,5 meter mellan bjälklag. Detta ger byggnaderna en flexibilitet att kunna möjliggöra olika sorters 
verksamheter. Plankartan styr att det ska vara centrumverksamhet i hela kv. A, i kvartershörnens 
bottenvåningar i kv. B och delar av kv. C.  
 

Konsekvenser 

Nya mötesplatser skapas i parker och på ny gågata. Det 
befintliga torget får möjligheter att utvecklas då 
kommunen blir huvudman och därmed övertar rådighet 
över det. Det möjliggörs för byggnation av lokaler för 
centrumverksamheter i samtliga kvarter. 
 
Nollalternativet 

Inga nya mötesplatser eller lokaler för offentlig och 
kommersiell service tillkommer, men torget kvarstår. 
Dock är inte kommunen huvudman för platsen och har 
därmed inte rådighet över utvecklingen av den. 
 
 
 

Bild 26. Illustration över möjliga mötesplatser (orange), 
Park/grönska (Grönt), Lokaler(Lila). KOD arkitekter 2018 

Bild 27. Kvartersindelning och definition av kvartershörn.  

Grönt= Kvartershörn där centrumändamål ska finnas.  
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Planbestämmelser 

ANVÄNDNING 
 

C Centrum- möjliggör bebyggelse med kombinationer av handel, service, samlingslokaler 

och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. 

Det kan till exempel vara restauranger, kontor, gym, biograf, bank, apotek, 

samlingslokal etc. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 3p 

 

f2 Byggnad ska mot allmän plats uppföras med markerad och förhöjd bottenvåning. Minst 

3,5 meter mellan bjälklag. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

 

 

Gatunät och trafik 
Förutsättningar 

Planområdet ligger mitt i centrala Knivsta precis vid tåg- och buss station. Det finns därmed goda 
förutsättningar för boende inom planområdet att resa kollektivt. Det centrala läget möjliggör även att 
vardaglig handel kan ske till fots. 
  
Planområdet omges av gåfartområden samt fyra större gator där den skyltade hastigheten är 30 km/h. 
Gredelbyvägen bedöms vara den mest trafikerade av gatorna och leder trafiken norrut mot E4 och 
söderut till Forsbyvägen. 
 
Centralvägen går parallellt med järnvägsspåret och fungerar som bussgata då busstorget ligger i mitten 
av sträckningen.  
 
Apoteksvägen kopplar ihop Gredelbyvägen och Centralvägen centralt i Knivsta.  
Den har en bred gatusektion med kantstensparkering på båda sidor. 

Staffansvägen går norr om planområdet och är i mitten utformad som 
gåfartområde med framkomlighetshinder som håller hastigheterna 
nere och hindra genomfart för större fordon. 
 
Från Gredelbybron sträcker sig ett gångstråk ner till Sågverkstorget 
precis norr om planområdet. Det finns även ett tydligt gångstråk från 
väst till öst genom planområdet då järnvägsuppgången kommer upp 
vid torget. 
 
Stråket genom planområdet används idag som anslutning till 
parkeringsytorna inne i kvarteret. Stråket bör i framtiden inte 
användas för genomfartstrafik utan endast för gång- och cykeltrafik. 
 
Viktiga målpunkter för gående i området är tågstationen, busstorget, 
kommunhuset samt butiker och service i närområdet.  
 
 

  

Bild 28. Befintligt gångstråk genom 
Sågen området, röd cirkel symboliserar 
planområdet 
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Förslag  

Parkeringar avses att i första hand lösas i underjordiska garage.  Sweco har tagit fram en 
trafikutredning daterad 2018-06-21. 
Planförslaget innebär 200-250 nya lägenheter (ca 22 000 kvm BTA). Med kommunens aktuella p-
norm på 0,6 bilar/100 kvm BTA, ger det ett behov av ca 140 parkeringsplatser. Det ger ett bilinnehav 
på ca 0,5 bilar per lägenhet. Om bilpool införs kan p-normen sänkas upp till 30%. Cykelparkering på 
kvartersmark ska anordnas enligt gällande parkeringsnorm (2,5 per 100 kvm bruttoarea BTA). 
Om det vid bygglovskedet antagits en ny parkeringsnorm ska den tillämpas.3 
 
För trafiksäkra varuleveranser och sophantering bör gatunätet vara utformat så att backning av fordon 
undviks. Gågator och gångfartsgator inom kvarteret bör därför vara ett öppet gatunät utan 
återvändsgator så att fordonen kan åka igenom kvarteret utan att behöva vända. Den föreslagna nya 
gatan går rakt igenom planområdet med utfart både i söder och i norr. 
 
Planförslaget föreslår en ny gata som går genom planområdet från norr till söder som kopplar samman 
Staffansvägen och Apoteksvägen. Föreslagen gatusektion är 8 meter med 2 meter förgårdsmark på 
vardera sidan (se bild 27 nedan). Förgårdsmarken kan användas till entréer, cykelparkering, 
planteringar eller liknande.  
 
Gatan planläggs som gata men kommer att regleras med lokala trafikföreskrifter så att användningen 
kommer bli gågata från Apoteksvägen till torget och gåfartsområde från torget till Staffansvägen. 
 
 

 

 

 

                                            
3 Parkerníngsnorm för Knivsta kommun, antagen 2012-12-11 

Bild 29. Gatusektion gågatan sett från Apoteksvägen. KOD arkitekter, 2019 
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Genom planområdet går två viktiga stråk som ska stärkas och utvecklas. Det skapas en förlängning av 
det nord-sydliga stråket från Sågverkstorget ner till Apoteksvägen.  Stråket utformas som gågata vilket 

innebär att endast varuleveranser och fordon med mål i 
gatan får trafikera detta stråk. Detaljplanen reglerar stråket 
som gata. Gågata regleras av lokala trafikföreskrifter. 
Stråket som går i väst- östlig riktning från 
järnvägsuppgången sker över befintliga torgytor fram till 
den nya gågatan. Vid möbleringen av dessa ytor är det 
viktigt att beakta tillgängligheten för såväl de gående och 
funktionshindrade som för varuleveranserna. 
 
Centralvägens gång- och cykelväg behöver på sikt 
förlängas åt söder till Parkvägen på grund av framtida 
ökade gång- och cykelflöden mot kommunens nya 
aktivitetshus, CIK Knivsta centrum för idrott och kultur.  
Mark avsätts i planförslaget för att möjliggöra denna 

utbyggnad. 

Nya allmänna cykelparkeringar bör placeras i direkt anslutning till entréerna för viktiga målpunkter 
som t ex gym, butiker och torgytor. Även cykelparkeringar för boende ska finnas enligt gällande P-
norm. Placering och utformning av cykelparkeringar hanteras i ansökan om bygglov. 
En breddning av Apoteksvägens norra trottoar skulle möjliggöra större ytor för gång- och cykelväg 
samt möjlighet till flera allmänna cykelparkeringar i området.   
 
Den trafikökning som den nya bebyggelsen bedöms alstra kommer i första hand belasta 
Gredelbyvägen och Apoteksvägen. Trafikökningen bedöms inte ge upphov till kapacitetsproblem i 
trafiknätet enligt framtagen trafikutredning. 
 
De allmänna markparkeringar som finns inom planområdet kommer att försvinna. De privata 
parkeringar som finns för bostadsrättsföreningen angränsande till planområdet finns kvar i 
planförslaget. 
 
Planbestämmelse som hindrar utfart finns längs Gredelbyvägen samt för delar av Apoteksvägen för att 
minimera antalet utfarter i dessa lägen. 
 
Konsekvenser 

Området får ett tydligt stråk genom en ny gågata som går i nord-sydlig riktning och kopplar ihop 
stråket från Sågen området med Apoteksvägen. Biltrafiken begränsas inom planområdet och 
gaturummet utformas på de gåendes och cyklandes villkor och bedöms därmed bli en mer trafiksäker 
plats. 
 

Nollalternativet 

Området behåller den öppna karaktär som den har idag utan tydliga riktningar. Eventuell ny 
bebyggelse på ena parkeringen enligt idag gällande plan skulle kunna bidra till en mer gatuliknande 
stadsrumsbildning. 
 

  

Bild 30. Gångstråk inom planområdet, PM trafik, 
SWECO 2018 
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Planbestämmelser  

ANVÄNDNING 

GATA Gator avsedda för områden för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom 

tätort. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p 

 Körbar förbindelse får inte anordnas. PBL (2010:900) 4 kap. 9§  
 

Solstudier 
 

Solstudier baserade på föreslagen exploatering har tagits fram och pekar på att solljuset på de nya 
allmänna platserna får goda ljusförhållanden när området är fullt utbyggt. Innergårdarnas ljusinsläpp 
påverkas av behovet av att stänga ute buller från Ostkustbanan vilket försvårar utformningen. 
Dagsljusanalys kommer att behöva tas fram under projekteringsskedet för att säkra goda 
ljusförhållanden i kommande bostäder och lokaler, det kan hanteras med tex. mängden fönsterytor. 
 

    

 

   

Solstudier har även tagits fram för att se över skuggning för befintliga bostadsbyggnader intill 
planområdet. Dessa visar att solljuset kommer att påverkas både i bostäder och på friytor. 
 
För flerbostadshuset norr om planområdet (Kv. C) kommer den nya bebyggelsen att skugga del av 
gård och fasad under morgon och mitt på dagen på våren (20 mars), under sommaren (26 juni)  

Bild 31. Solstudie 20 mars kl. 12, KOD arkitekter, 2019 Bild 32. Solstudie 20 mars kl. 15, KOD arkitekter, 2019 

Bild 33. Solstudie 21 juni kl. 12, KOD arkitekter, 2019 Bild 34. Solstudie 21 juni kl. 15, KOD arkitekter, 2019 
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kommer den nya bebyggelsen inte orsaka någon nämnvärd skuggning av varken fasad eller gård. 
 

                          
 

 
 
 

 
Bostäderna på östra sidan av Gredelbyvägen påverkas framförallt av den befintliga bebyggelsen i 
området. Den bostad som ligger längst söderut påverkas dock under kvällar i mars då den nya 
föreslagna bebyggelsen bedöms skugga gavel och del av gård. Parkering, restaurang och 
blomsterhandel skuggas i markplan kvällstid vår och sommar av den nya föreslagna bebyggelsen.  
Bostäderna på östra sidan av Gredelbyvägen påverkas framförallt av den befintliga bebyggelsen i 
området. Den bostad som ligger längst söderut påverkas dock under kvällar i mars då den nya 
föreslagna bebyggelsen bedöms skugga gavel och del av gård.  Parkering, restaurang och 
blomsterhandel skuggas i markplan kvällstid vår och sommar av den nya föreslagna bebyggelsen. 
 
Sammantaget görs bedömningen att skuggningen som planförslaget skulle skapa är förhållandevis låg 
och rimlig med tanke på bebyggelsens centrala läge i Knivsta. Samtliga solstudier finns som bilaga till 
detaljplanen. 
 
Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga mål-
punkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 
busshållplatser, övergångsställen och entréer.  Planläggningen ska främja en, från social synpunkt, god 
livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper (2 kap. 3§ PBL). 

Bild 37. Solstudie 20 mars kl. 12, KOD arkitekter, 2019 

Bild 36. Solstudier 21 juni kl. 12, KOD arkitekter, 2019 Bild 35. Solstudier 20 mars kl. 12, KOD arkitekter, 
2019 

Bild 38. Solstudier 21 juni kl. 18, KOD arkitekter, 2019 Bild 37. Solstudier 20 mars  kl. 15, KOD arkitekter, 
2019 
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Tillgänglighet 

Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 
allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader). 
Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 
 
Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. Tillgängligheten i byggnader och 
på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och byggförordningen(PBF) samt i Boverkets 
byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov. 
 
Tillgängligheten prövas i detalj i bygglov och byggsamrådsskedet. Följande ska vara tillgängligt för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga: 
• alla offentliga byggnader och platser  
• alla servicelokaler  
• alla nya arbetsplatser  
• alla bostäder, undantag medges dock för övervåning i enfamiljshus med två plan. 
 
Konsekvenser 

Gestaltningen av stråken ska följa de angränsande befintliga stråkens utformning för att underlätta 
orienterbarheten. 
Stråken kommer att utformas på de gåendes villkor vilket ökar tillgängligheten och trafiksäkerheten. 
Utformning av de nya parkerna ska följa Boverkets allmänna råd och föreskrifter. 
 
Nollalternativet 

Planområdet förblir som i dagsläget och tillsyn över tillgängligheten på allmänna platser och lokaler 
sker kontinuerligt av kommunen. 
 
Trygghet 

Genomförandet av planförslaget skulle innebära att området går från en öppen och obefolkad plats till 
en fullt bebyggd och befolkad plats. Fler människor kommer röra sig inom området och platsen 
kommer vara mer belyst vilket bidrar till en högre upplevd trygghet. Det ökade antalet bostäder bidrar 
till fler ögon på platserna runt omkring. 
 
Gångstråken som finns idag kommer förstärkas och tillgängliggöras med ökad belysning och 
möblering. Antalet fönster mot allmän plats och gångstråk kommer öka i och med genomförandet av 
denna detaljplan, vilket även det skapar en känsla av en ökad upplevd trygghet. 
 
Konsekvenser 

Planförslaget föreslår en förtätning och skapandet av flera nya allmänna platser. Det innebär en mer 
befolkad plats samt mer belysta ytor. Gestaltningen ska bidra till en ökad upplevd trygghet. Den 
nuvarande lastkajen i planområdets nordöstra del (kv. C ) byggs bort och dessa mörka, dolda platser 
ersätts av bostadsbebyggelse och innegård vilket bedöms bidra till en ökad upplevd trygghet. 
 
  

mailto:knivsta@knivsta.se
mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

 

30 
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 

Nollalternativet 

Då kommunen inte är huvudman för allmänna platser kommer inga åtgärder för tryggheten kunna 
utföras av kommunen. 
 
Barnperspektivet  

Barnens intresse och behov i boende-, fritids- och skolmiljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 
planarbetet. I plan- och bygglagen ställs krav att vid anordnande av tomter ska tillräckligt stor friyta, 
lämplig för lek och utevistelse, prioriteras framför parkering, PBL 2 kap. 7 §.  
 
Området mellan Apoteksvägen och Staffansvägen används i dagsläget i hög utsträckning av skolbarn 
som går till bl.a. mataffären under rasterna. Idag utgörs området främst av en parkeringsplats och 
utrymmet för biltrafik är dominerande. Endast en trottoar längs med centrumbyggnaden är avsedd för 
gångtrafikanter. 
 
Vid genomförandet av planförslaget ska stråket tillgängliggöras för gångtrafikanter och ges en högre 
säkerhet då den byggs om till ett gaturum på de gåendes villkor. 
Planförslaget innehåller även en park med inslag av lek i anslutning till biblioteket vilket kommer ge 
barn en ny plats att besöka i kommunen.  
Ca. 600 meter norr om planområdet ligger Högåsskolan (åk. F-6) och ca 700 meter söderut ligger 
Thunmansskolan (åk.7-9) samt Sjögrenska gymnasiet. Från planområdet finns separata gång- och 
cykelvägar samt trottoar för att nå dessa skolor. Dock behöver Centralvägen eller Forsbyvägen korsas 
(övergångställen finns). 
 
Konsekvenser 

Det nya stråket utformas på de gåendes villkor och blir en mer trafiksäker plats för barn och unga att 
röra sig på till och från skolan etc. Biltrafiken ska begränsas kraftigt genom lokala trafikföreskrifter 
om gågata och gåfartgata inom planområdet. 
 
Nya allmänna platser skapas med plats för lek, möten och sittmöjligheter.  
 

Nollalternativet 

Då kommunen inte är huvudman för allmänna platser kommer inga åtgärder för att anpassa platsen 
efter barns behov kunna utföras av kommunen. 
 
Förslaget 

Planområdet ligger centralt i Knivsta tätort, mycket nära järnvägsstation och busstorg vilket gör att det 
för boende och verksamma inom området blir ett tillgängligt alternativ att välja kollektiva färdmedel. 
Planförslaget ger plats till utbyggnad av gång- och cykelväg längs Centralvägen. 
 
Planförslaget möjliggör en kombination av bostäder, arbetsplatser och lokaler. Variationen skapar 
förutsättningar för en befolkad plats som känns trygg vid olika tider på dygnet. Livsmedelsbutiker och 
övriga servicefunktioner finns i planområdets omedelbara närhet och kan på sikt även finnas inom 
planområdet.  
 
Planförslaget innehåller grönområden och sociala mötesplatser vilket bidrar till både sociala och 
ekologiska värden. Luft och vatten kan renas och människor mötas och synas. 
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Det ligger en skola/förskola ca 300 meter norr om planområdet och det planeras för en ny förskola på 
andra sidan järnvägen. Ca 500 meter söder om planområdet byggs Knivsta centrum för idrott och 
kultur (CIK), som bland annat kommer inrymma idrottshallar, kulturscen, kontor och ishall. 
 
Konsekvenser 

Bostäder i ett stationsnära läge främjar ett mer klimatanpassat resande. De nya gröna ytorna med träd 
och planteringar hjälper till att rena luften från avgaser mm. och har goda förutsättningar för att ta 
hand om stora vattenflöden.  
 
Det finns i dagsläget inte mycket djurliv inom planområdet men i de uppvuxna träd som finns huserar 
ett antal fåglar och insekter. De större träden ska i den mån det går stå kvar och en ny park med vissa 
äldre träd kommer skapa förutsättningar till ett mer levande djurliv inom planområdet. 
 
Nollalternativet 

Inga nya bostäder byggs i detta kollektivtrafiknära läge men byggnad för centrumverksamhet kan 
tillkomma. Platsen skulle även kunna lämnas orörd med parkeringsplatserna kvar med en obefolkad 
plats med brist på belysning och grönska som följd. 
  
Markföroreningar 
I en markundersökning som genomförts av Sweco 2018-06-29 påvisar prover att det på vissa platser 
finns förhöjda nivåer av djupt liggande PAH-föroreningar (polycykliska aromatiska kolväten) samt 
oljeföroreningar över riktvärdena. Föroreningsinnehållet i mark inom ett område är mycket sällan 
homogent fördelat utan kan förekomma lokalt i "hotspots". En osäkerhet som alltid föreligger vid 
miljötekniska markundersökningar är risken att områden med särskilt låga eller särskilt höga halter 
kan ha missats vid jordprovtagningen. Området kring de punkter som påvisats förorenat, bör avgränsas 
för föroreningarnas spridning och utbredning horisontellt. 

 
Miljökontroll med provtagning inför kommande 
schaktarbeten samt slutprovtagning i schaktväggar 
och schaktbotten ska genomföras för att säkerställa 
att åtgärdsmålen uppfylls för planerad 
markentreprenad. En anmälan ska göras till Knivsta 
kommuns miljöenhet innan planerade markarbeten 
påbörjas. 
 
Sanering av föroreningarna kan innebära schakt ned 
till 3 meter i, och omkring identifierade ”hotspots". 
Om förorening påträffas ska tillsynsmyndigheten 
enligt 10 kap 11§ Miljöbalken underrättas av den 
som äger eller brukar en fastighet. Efterbehandling i 
förorenat område, som avses i 10 kap Miljöbalken, 
är anmälningspliktigt enligt 28§ förordning  
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, om åtgärden medför risk för spridning 

av föroreningar och risken bedöms som icke ringa.  
 
Kompletterande grundvattenprover visar på nedbrytningsprodukter av klorerande lösningsmedel. 
Föroreningskällan är sannolikt borttagen i och med en sanering 2010. För att helt säkerställa att 
föroreningskällan inte längre finns kan ytterligare kompletterande grundvattenprov hämtas inom en 6-

Bild 39. Utdrag från Markundersökning. Sweco, 2018 
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12 månaders period. Konstateras det då att halterna ökat kan utredning gällande lokalisering av 
föroreningskällan komma att bli aktuell (Grundvattenprovtagning, Sweco 2020-02-27). 
 
Startbesked för beviljade bygglov får inte ges förrän påvisade saneringsåtgärder är genomförda och 
godkända av kommunen på de platser där förhöjda värden påvisats.  
 
Konsekvenser 

Funna markföroreningar härrör från långt tillbaka i tiden. Genomförandet av planförslaget skulle 
innebära att dessa föroreningar saneras från platsen. 
 

Nollalternativet 

Funna markföroreningar ligger kvar i marken till dess saneringsåtgärder krävs av tillsynsmyndigheten. 
 

 

Planbestämmelser 

Villkor för startbesked Startbesked får inte ges för ny byggnad förrän sanering av kända 

markföroreningar, inom för bygglovet berört markområde, kommit till 

stånd, PBL 4 kap 14 § 1 st. 4p. 

 

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
 

Förutsättningar 

Dagvattnet avleds idag till Knivstaån som rinner vidare till Lövstaån. Knivstaån är en preliminär 
vattenförekomst som under sommaren 2019 klassats i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). 
Vattendraget har problem med övergödning och kvalitetsfaktorn näringsämnen har dålig status. 
Vattendraget har inga beslutade miljökvalitetsnormer, dessa beslutas under 2021. 
Lövstaån har måttlig ekologisk status med kvalitetskravet på god status och har ej god kemisk 
ytvattenstatus med kvalitetskrav på god kemisk status. 
 
Ämnen som inte uppnår god kemisk status i Lövstaån är kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar(PBDE). För övriga prioriterade ämnen ligger uppmätta mätdata under sina respektive 
gränsvärden alternativt saknas mätdata. Lövstaån har även problem med övergödning och förändrade 
habitat genom fysisk påverkan. 
  
Knivstaån har enligt ”Underlag till LÅP” (Sweco, 2018) dålig ekologisk status på grund av höga halter 
fosfor och måttliga halter för arsenik och uran. Kemisk status bedöms som god. 4 
 

                                            
4 Dagvattenutredning, Sweco 2019 
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Förslag  

Resultatet av utförd dagvattenutredning5 
visar att både flödena och 
föroreningshalterna utan fördröjande- och 
renande åtgärder ökar i och med 
genomförandet av planförslaget. Efter 
rening är belastningen av de flesta ämnena 
lägre eller motsvarande jämfört med innan 
exploatering. De reningsåtgärder som 
föreslås är växtbäddar, infiltration och 
fördröjning i parkmark och skelettjordar 
samt rening, fördröjning och trög avledning 
i bjälklagssubstratet på innergårdar. 

 
 

 
 

De föreslagna reningsåtgärderna bedöms rimliga och genomförbara och ytor finns inom planområdet. I 
dagvattenutredningen har ytterligare åtgärder föreslagits för att öka robustheten i dagvattenutredningen 
och dessutom föreslås skelettjordar som kan rena vägdagvatten från Apoteksvägen som ligger utanför 
planområdet. 
 
Tillämpas dessa principer uppnås den fördröjning och rening av dagvatten som krävs för att inte öka 
flödena eller riskera att påverka recipientens status negativt eller dess möjligheter att uppnå 
miljökvalitetsnormerna.6 Målsättningen ska alltid, enligt kommunens dagvattenstrategi, vara att 
reningen av dagvatten ska resultera i bättre värden än före exploateringen.  
 
Hårdgörandegraden bedöms inte öka vid planerad exploatering, vilket innebär att mängden dagvatten 
vid skyfall sannolikt inte ökar. 
 
Idag lutar hela planområdet mot Centralvägen. Omkringliggande gator avleder vatten från ett stort 
avrinningsområde och det är viktigt att dessa flöden inte leds in i planområdet. 
 
Erforderlig fördröjningsvolym för att inte öka flödet bedöms uppfyllas med god marginal.  
 
Det finns plats inom planområdet att på allmän plats skapa en robusthet i dagvattenhanteringen som 
ger marginaler i fråga om rening och fördröjning. Vissa av föreslagna lösningar kan även bidra till en 
bättre rening av vatten som kommer från områden utanför planområdet innan det når recipienten.  
 
De parkytor som planeras kan utnyttjas för dagvattenhantering. Dessa kan då dimensioneras som en 
sänka där dagvatten kan fördröjas på ytan och sen infiltreras ned. Då befintlig mark har låg 
genomsläpplighet är det viktigt att parken anläggs med ett jordlager som har en bättre infiltrerande 
förmåga och förser den med bra dränering.  
 
Parken och växtbädden som föreslås i planområdets västra del kan fungera som en ytterligare buffert 
vid höga vattenflöden. P g a dessa ytor som kan hantera större vattenflöden vid skyfall, bedöms 

                                            
5 Dagvattenutredning, Sweco 2019 
 

Bild 40. Principskiss över förslag på dagvattenhantering, Sweco 
2019 
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planens genomförande inte försämra områdets kapacitet att magasinera skyfall och därmed inte 
försämra situationen nedströms. 
 
Konsekvenser 

Marken kommer till stor del att hårdgöras. Dock kan de nya allmänna platserna utformas på ett sätt så 
att en ökad rening uppnås och att stora skyfall kan tas om hand. 
 
Nollalternativet 
Troligen inga riktade åtgärder för rening av dagvatten om inte fastigheten bebyggs enligt gällande 
detaljplaner DP226B och DP 2006/20008. 
 

Planbestämmelser 

b1 Marken får byggas under med garage. Vid underbyggd gård ska bjälklaget vara 

planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter,  PBL 4 kap.11§ 1st. 1p 

 

 

b5 Bostadsgård får byggas under med en våning. Vid underbyggd gård ska bjälklaget vara 

planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter. PBL 4 kap. 16§ 1st 1p 

 

Geoteknik och grundvatten 
De obebyggda delarna av planområdet utgörs idag huvudsakligen av asfalterade ytor, grusade ytor och 
stenbelagda ytor. Området är i princip plant med marknivåer som varierar mellan +15,8 i nordöst till 
+13,6 i sydväst.  
 
Sonderingar och provtagningar utfördes av Sweco mellan 21-24 
maj 2019. Bergöverytan bedöms variera mellan +1,6 och + 6,9 i 
de undersökta punkterna. 7 
 
Då området är i princip helt plant föreligger ingen risk för ras 
eller skred med nuvarande höjdsättning. 
 
Grundläggning av nya byggnader föreslås ske med slagna 
betongpålar. Källare som förläggs under grundvattennivå bör 
utföras vattentäta och dränering runt byggnader bör placeras så 
att den inte sänker grundvattennivån. 
 
Vid rivning av befintlig centrumbyggnad bör befintliga pålars 
lägen mätas in för att kunna anpassa placeringen av nya pålar. 8 
 
För schakter djupare än 2,5 meter bedöms spont behövas. Spont kan även behövas för grundare 
schakter om utrymme för slänter saknas. Uppfyllning av kringliggande mark bör minimeras. 9 
 

                                            
7 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Sweco 2019-07-03 
8 Projekterings-PM Geoteknik, Sweco 2019-07-02 
9 Projekterings-PM Geoteknik, Sweco 2019-07-02 

Bild 41. Jordartskarta, SGU  
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Då föreslagna byggnader bör grundläggas på pålar och innegårdar förlagda delvis ovan pålade garage 
föreligger risk för differentialsättningar mot kringliggande mark om uppfyllnad sker runt byggnader 
vid exempelvis trappor och entréer. 10 
 
Då underliggande lera är normalkonsoliderad mot djupet medför det att all lastökning kommer ge 
sättningar. Lastökningen kan även bestå av en sänkning av grundvattennivån. 11 
 
De äldre byggnaderna på södra sidan av Apoteksvägen samt inom planområdet bedöms vara 
grundlagda direkt i mark och är därmed känsliga för sättningar och vibrationer i samband med 
byggnation och då främst vid installation av pålar, spont och i samband med schaktning.12 
 
En riskanalys har upprättats där förslag till kontrollåtgärder samt tillåtna vibrationsvärden tagits fram 
för de byggnader som bedöms påverkas av framtida byggnationer.13 
 
Grundvatten 

Grundvattennivåerna har mätts genom korttidsobservationer enligt nedanstående tabell. Resultatet 
indikerar på att grundvattenytan faller av något mot väster.14 
 

 
 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 

Planområdet har idag ett antal serviser till dagvattennätet. Enligt Roslagsvatten AB ska de befintliga 
serviserna användas i första hand. Dagvattnet rinner sen vidare mot Knivstaån via dagvatten-
ledningarna i en sydvästlig riktning.  

 

Det dagvatten som rinner från tak ut mot gata kan hanteras i gatan. Utkastare på fasad ska leda vatten 
till regnbäddar. Träd som planteras i gata förses med skelettjordar och regnbäddar. Den större parken 
utformas så att större flöden kan fördröjas. 
 
Planområdet ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna. Arbete pågår för att möjliggöra en 
anslutning till Käppala förbundets reningsverk. Medan det arbetet pågår ses det befintliga 
reningsverket över för att se om kapaciteten kan utvidgas något. Detaljplanens föreslagna bebyggelse 

                                            
10 Projekterings-PM Geoteknik, Sweco 2019-07-02 
11 Projekterings-PM Geoteknik, Sweco 2019-07-02 
12 Inledande geoteknisk utredning, Bjerking 2009 
13 Riskanalys med avseende på vibrationsalstrande arbeten, Seco 2019-06-14 
14 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Sweco 2019-07-03 

Bild 42. Tabell från Markteknisk undersökningsrapport, Sweco 2019 
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är förhållandevis liten och utbyggnad kommer att ske i etapper under flera års tid och bedömning har 
gjorts att den föreslagna bebyggelsen kan anslutas till va-nätet. 
 
Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan 
ordnas.  
 
El, tele, bredband och uppvärmning 

El 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. Det finns en transformatorstation i 
planområdets nordöstra hörn.  Vattenfall Eldistribution AB har gjort bedömningen att den befintliga 
transformatorstationen räcker för att försörja den nya bebyggelsen. Eventuell flytt/förändringar av 
befintliga elanläggningar ska utföras av Vattenfall Eldistribution AB, men bekostas av exploatören. 
 
Fjärrvärme 

Det finns fjärrvärmeledningar inom och omkring planområdet.  
 

Fjärrvärmeledningen som ligger i Gredelbyvägen kräver ett skyddsavstånd på minst 2, 6 meter till 
bebyggelsen. Enligt plankartan är avståndet till närmsta bebyggelsen 2,7 meter. 
 
Avfall 

Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. Verksamheter 
inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt. Vid 
nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. Soputrymmen 
ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar utan backande 
rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med funktionsnedsättning 
obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i efterföljande 
bygglov.   
 
Planbestämmelser 

U1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  PBL 4 kap. 6§  

 

Störningar 

Buller  

Vid planläggning ska lokalisering av bebyggelse ske med hänsyn till bullstörningar, PBL 2 kap. 4 § 
och 5 §. Ett byggnadsverk ska också ha de tekniska egenskaper som är viktiga för skydd mot buller, 
PBL kap 8. 4 §. 
 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) innehåller riktvärden för 
utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. I förordningen anges att buller 
från spårtrafik och vägar inte bör överstiga 

- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad 
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden 
En bullerutredning har tagits fram av Sweco, daterad 2018-06-21, reviderad 2019-09-04 för att 
tydliggöra bullersituationen inom planområdet. En komplettering har gjorts 2020-02-21 med 
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beräkningar baserat på maxlängder på tågen i prognoserna. Detta på grund av att den planerade 
utbyggnaden av järnvägen är i ett så pass tidigt stadium och prognoserna kan anses som allt för osäkra. 
En högre beräkning säkrar upp för dessa osäkerheter och säkerställer bra bostäder ur bullersynpunkt. 
 
Kv. A: 
Den norra fasaden får beräknade ekvivalenta ljudnivåer överstigande 60 dB(A)och vid fasaden 
västerut, mot järnvägen överskridande 65dB(A). Det omöjliggör planering av mindre , enkelsidiga 
lägenheter på ungefär halva fasaden. 
 
På den del av fasaden där 65 dB(A) överskrids förutsätts genomgående lägenheter, där minst hälften 
av bostadsrummen har tillgång till motsatt fasad, vilket inte är möjligt i denna utformning av huset. 
  
De maximala ljudnivåerna vid byggnadens mest ljudutsatta fasader är mellan 83-88 dB(A).  
Innegård uppnår inte riktlinjerna för tyst sida eller nivåer för uteplats, 55 resp. 50 dB(A). På grund av 
detta bedöms kvarteret inte lämpligt för bostäder. 
 

  
 

 

 

                 
 

 

Kv. B: 
Fasader som vetter söderut får beräknade ekvivalenta ljudnivåer som överskrider riktvärde 60 dB(A) 
med högst 1dB. Detta innebär att bostäder som mindre lägenheter om högst 35 kvm kan planeras här 
eller lägenheter där minst hälften av bostadsrummen vetter åt en tyst sida. Tyst sida kan uppnås genom 
att bullerdämpande åtgärder genomförs tex. genom bullerabsorbenter i balkongers tak eller om gården 
stängs med hjälp av bullerskärm. 
 

Bild 43 + 44. Maximal ljudnivå kv. A, Sweco 2020 

Bild 45 + 46. Ekvivalent ljudnivå kv. A, Sweco 2020 
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Större delar av fasaderna som vetter norr- och västerut tangerar ekvivalenta ljudnivåer om 60 dB(A) 
och två mindre delar överskrider riktvärdet med 1 dB(A). Här kan lägenheter utformas fritt utan 
särskild hänsyn tagen till buller, förutom i hörn, där mindre lägenheter om högst 35 kvm krävs. 
 
Maximala ljudnivåer på fasader mot innegård får beräknade värden över 70 dB(A) på stora delar av 
fasaden. Men då de ekvivalenta ljudnivåerna på fasader norr- och västerut till största del inte 
överskrider riktvärde 60 dB(A) hindrar detta inte bebyggelse. 
 
De beräknade ljudnivåerna på innegård är så höga att det inte går att fritt anlägga uteplatser på 
balkonger, eller gemensam uteplats på innegård utan bullerskyddsåtgärder. 
 
Planbestämmelse läggs till som reglerar utformningen av bostäder vid högre ljudnivåer samt för att 
reglera att bullerreducerande åtgärder genomförs för att kunna skapa en tyst uteplats antingen på 
balkonger mot gården eller som en gemensam på gården. 
 

           
 

 

                      

 
Kv. C:  
I den västra huskroppen kan det vid huvuddelen av byggnaden planeras bostäder utan särskild hänsyn 
till buller vid lägenheternas utformning. 
Vid fasad som vetter mot Gredelbyvägen beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna till under 65 dB(A) och 
medger lägenheter mindre än 35 kvm eller lägenheter med minst hälften av bostadsrummen vända mot 
innegården. På vissa delar av fasaden som vetter mot innegård krävs åtgärder för att sänka maximala 
ljudnivåerna för att uppnå tyst sida. Det kan regleras genom tex. ljudabsorbenter i balkongernas tak. 

Bild 47 + 48. Maximal ljudnivå kv. B + C, Sweco 2020 

Bild 49+ 50. Ekvivalent ljudnivå kv. B + C, Sweco 2020 
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De maximala ljudnivåerna vid byggnadens mest ljudutsatta fasader är mellan 78-84 dB(A). I det fall 
bostäder ska planeras här så krävs det att fasaderna, inklusive  fönster och ventiler, dämpar ljudet med 
minst 39 dB(A) vilket regleras i bygglovet. 
 
Uteplatser kan med fördel placeras på innegården då de största delarna får beräknade nivåer under 
riktvärdet. 
 
Planbestämmelse läggs till som reglerar utformningen av bostäder vid högre ljudnivåer. 
 
Industribuller: 
I kvarter A ses möjligheten över att ha lokaler med inlastning från lastbil som kan generera buller som 
klassas som industribuller. Bullerutredningen har därför utrett dessa aspekter. 
Vid Kvarter A och Kvarter B beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna från lastning vara som högst 45 
dB(A) vid fasad. Detta innebär att riktvärdena för Zon A klaras vid bägge kvarteren,  
 
För maximala ljudnivåer finns endast riktvärden nattetid. Det innebär att så länge ingen lastning pågår 
mellan klockan 22-06 kommer inte riktvärden för maximala ljudnivåer att överskridas. 
 
Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas. 
Ny beräkning av ljudnivåer ska ske i och med ansökan om bygglov. 
 

                                   
 

 
 
 

  
 
Planbestämmelser: 

 

m2 Bullerskydd ska anordnas i form av genomskinlig bullerskärm mellan huskroppar 

motsvarande byggnadshöjd, mot Ostkustbanan eller annan åtgärd som gör att tyst 

uteplats kan anordnas på/mot innegården. PBL 4 kap. 12§ 2p. 

Bild 51. Ekvivalent ljudutbredning,  

Sweco 2019 Bild 52. Maximal ljudutbredning, 

 Sweco 2019 

Bild 53. Förändring vid ökade tåglängder,  

Sweco 2020 
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m3 Där bullernivåerna överstiger 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fasad(frifältsvärde) 

ska bostäder större än 35 kvm utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje 

lägenhet är vända mot tyst sida med högst 55 dB(A) ekvivalent nivå och högst 70 dB(A) 

maximal nivå utanför fasad (frifältsvärde). PBL 4 kap. 12§ 2p. 

 

Konsekvenser  

Den nya bebyggelsen kommer fungera bullerdämpande för den befintliga bebyggelsen som hamnar 
”bakom” planområdet gentemot järnvägsspåren. Det kommer ske en ökning av trafiken i och med 
bebyggelsen som i sin tur genererar en viss mängd buller.  
 
Nollalternativet 

Bullersituationen på platsen blir oförändrad om ingen ny byggnation sker. 
 
Luft  

Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt framtagna luftföroreningskartor 
(från SLB-analys åt Östra Sveriges luftvårdsförbund) visar de beräknade års- och dygnsmedelvärdena 
för partiklar (PM10) och kvävedioxid(NO2) med 2015 års utsläpp att Knivsta tätort ligger under 
normvärden och miljökvalitetsmålen.  
 
Riskbedömning 
Räddningstjänst  

Insatstiden för räddningstjänsten är 10 minuter. Insatstiden innebär anspänningstid, körtid samt 
angreppstid. Knivsta brandstation ligger ca 1400 meter från planområdet, men det är en deltidsstation, 
vilket medför en extra anspänningstid på 5 min på kvällar och helger. Utöver det ingår någon extra 
minut för angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov 
beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt 
vara 50 m. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter detaljutformning inte medger tillräcklig 
framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas enligt gällande regler.  
 
Räddningstjänsten i Knivsta saknar stegfordon. Därför krävs att trapphusen utförs som Tr2 (förenklat; 
brandsluss mellan trapphuset och lägenheterna) för att klara sig med bara en utrymningsväg från 
bostaden. 
 
Brandvatten 

Planområdet kommer att anslutas till befintliga ledningar i kringliggande gator. Ledningarna är 
utbyggda med konventionell brandvattenförsörjning. Roslagsvatten ansvara för att bygga ut 
brandposterna enligt ”Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas geografiska områden”. 
Enligt riktlinjerna ska brandposter placeras med ett maximalt avstånd om 150 m till varandra för att 
kunna erbjuda erforderlig brandvattenförsörjning. 
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Farligt gods 

Planområdet ligger 25 meter från Ostkustbanan som är en 
transportled för farligt gods. 
 
Med anledning av detta har en riskutredning tagits fram 
av Sweco2018-06-21, rev. 2019-06-17. Den anger 
sammanfattningsvis:  
 
Trafikverket planerar att i framtiden bygga ut järnvägen 
med två nya spår genom Knivsta. Detta innebär att 
avståndet från närmsta spårmitt blir kortare än idag, det 
vill säga 25 meter till detaljplanegräns och 36 meter till 
närmst belägen byggnad i Kv. A. 
 
Med dessa avstånd bedöms inte persontåg utgöra någon betydande risk källa för vistande personer 
inom fastigheterna.  En del godståg som passerar planområdet transporterar farligt gods. För tåg med 
farligt gods kan urspårning leda till följdkonsekvenser i form av utsläpp av farliga ämnen. Enligt 
Trafikverket förväntas godstrafiken på Ostkustbanan öka och totalt 9 godståg förväntas passera 
Knivsta per dygn år 2040. 
 
Resultatet av aktuell riskutredning framtagen av Sweco (2018-06-27, rev. 2019-06-17), visar att 
risknivån på ett avstånd om ca 40 meter från Ostkustbanan är acceptabel. På ett avstånd om 30–40 
meter från järnvägen ska åtgärder med anledning av risknivån vidtas så länge som det är ekonomiskt 
försvarbart och praktiskt genomförbart. Sett ur ett samhällsriskperspektiv är risknivån inom 
gränsvärdena och i vissa intervall över. 
 
Med anledning av att individrisken och samhällsrisken ligger inom och i vissa fall över gränsvärden 
för järnvägen krävs följande åtgärder inom planområdet: 
 
- Entréer ska vara riktade bort från Ostkustbanan men får vetta mot riskkällan om det också finns 
utrymningsvägar bort från riskkällan. Denna utrymningsväg ska inte förutsätta stegutrustning. 
 
- Placering av friskluftsintag för ny bebyggelse ska vetta bort från Ostkustbanan, samt placeras på så 
långt avstånd från denna som möjligt. 
 
- Fasad på Kv. A som vetter mot Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material. Fönster och dörrar 
ingående i fasaden ska utföras brandklassad för att bilda ett sammanhållet brandskydd. 
 
- Ny byggnad på kv. A ska förses med nödstopp för ventilationen som minskar risken för att 
byggnaden rökfylls vid en kraftig brand.  
 
 Föreslagna åtgärder bedöms vara motiverade utifrån ett kostnad-nytta-perspektiv med hänsyn till 
aktuella risknivåer. Åtgärder som avsevärt försvårar exploateringen eller försämrar boendemiljön för 
nybyggnationen bedöms inte vara motiverade. 
 
Byggnadernas totala brandskydd hanteras i ansökan om bygglov i enlighet med gällande 
brandskyddskrav. 
  

Bild 54. Översikt från riskutredning, Sweco 
2018 
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Konsekvenser 

Närheten till Ostkustbanan innebär att, för att kunna bebygga kv. A med bostäder eller tillfällig 
vistelse, krävs extra åtgärder för att göra platsen lämplig. Dessa åtgärder regleras med 
planbestämmelser. 
 
Nollalternativet 

Riskreducerande åtgärder kommer troligen inte att genomföras om inte ny bebyggelse tillkommer. 
 

Planbestämmelser 

UTFÖRANDE  
 

b3 Ventilation ska utföras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan samt förses med 

nödstopp. Utrymningsväg ska finnas bortvänt från Ostkustbanan. Fasad mot 

Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material. Fönster och dörrar ingående i 

fasaden ska brandklassas. PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p. 

 

b4 Ventilation ska utföras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan. Utrymningsväg 

ska finnas bortvänt från Ostkustbanan. PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p. 

 

m1 Anläggning för stadigvarande utevistelse får ej finnas mot Ostkustbanan. PBL 4 kap. 

12§ 1p. 

GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  
 
Organisation och tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Kommunfullmäktige hösten år 2019. 
Samråd – Vinter 2018 
Granskning – Höst/vinter 2019 samt vår 2020 
Antagande – Sommar 2020 
Laga kraft –  Sommar 2020 
Påbörjande utbyggnad av gator och ledningar 2021 
Påbörjande av uppförande av bebyggelse inom kvartersmark 2021 
Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas. 
 

Arbetsfördelning 
Knivsta kommun ansvarar för att gator, parker och andra kommunala anläggningar byggs ut samt 
ansvarar för drift och underhåll av dessa. 
 
Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförandet av 
detaljplanen. 
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Respektive byggherre ansvarar för genomförandet av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 
underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för. 
 
Knivstavatten AB (dotterbolag till Roslagsvatten AB) är huvudman för den allmänna Va-anläggningen 
i Knivsta kommun. Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för drift och underhåll av den allmänna 
Va-anläggningens ingående delar som ledningar, brunnar, ventiler, pumpstationer m.m. 
 
Där utöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar i 
området. 
 

Ansvarsfördelning: 
o Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för 

o upprättandet detaljplan 
o drift och underhåll av allmän platsmark 
o utbyggnad av allmän platsmark 

o Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för 
o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn. 

o Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för 
o träffande av exploateringsavtal 

o Knivstavatten AB ansvarar för 
o drift och underhåll av den allmänna Va-anläggningen 

o Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för 
o uppförande, drift och skötsel av nybyggnation inom kvartersmark 
o utförande av mätningar, undersökningar och andra kontroller inom kvartersmark 

enligt bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning. 
o rapportering av eventuella markföroreningar till tillsynsmyndighet 
o bekostnad av de arkeologiska utredningar som är nödvändiga 
o lokal fördröjning och rening av dagvatten inom fastigheten innan det når Va-

huvudmannens ledningar 
o Lantmäterimyndigheten ansvarar för 

o erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättsåtgärder, på initiativ 
och bekostnad av ägaren till stamfastigheten samt eventuell köpare av styckningslott 

 
Tekniska åtgärder 
 
Vatten och avlopp 

VA-huvudmannen upprättar förbindelsepunkt för allmänna VA-ledningar i fastighetsgräns. 
Byggherren ansvarar för anläggande av VA-installation inom respektive fastighet. 
Exploatören/fastighetsägaren måste skicka in VA-anmälan och betala anläggningsavgift enligt 
gällande taxa innan de får ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-huvudman gör 
inkopplingen till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-
huvudman. 
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Ledningar 

Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. För 
eventuella ledningsflyttar inom kvartersmark ansvarar respektive exploatör. 
Följande ledningsägare har ledningar inom planområdet enligt ledningskollen.se: 
Borderlight AB, Ip-Only, Lindén data Internetwork AB, Roslagsvatten AB, Skanova-Geomatik, 
Vattenfall AB Heat Nordic, Vattenfall Eldistribution AB. 
Det kan finnas ytterligare okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det åligger byggherren att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 
Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 
innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare 
under byggtiden. 
Eventuell flytt av ledningar som är nödvändig för att kunna genomföra detaljplanen bekostas av den 
part som initierar flytten och regleras av separat avtal mellan fastighetsägare, byggherrar och 
ledningsägare. 
 
Dagvatten 

Dagvatten ska tas om hand så att det i största möjliga utsträckning efterliknar naturens hantering av 
nederbörd. Det ska ske i flera steg där det första sker genom Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 
(LOD) på bostadsgårdarna. Dagvatten som rinner från tak ut mot gata leds till växtbäddar på 
förgårdsmark för att sedan ledas till gatans växtbäddar för rening och fördröjning. Övrigt dagvatten 
ska renas och fördröjas lokalt inom fastigheten. Fördjupade dagvattenutredningar behöver ske för 
respektive tomt i samband med exploatering.  
 
Markföroreningar 

Markföroreningar saneras i samband med exploateringen. Viktigt med efterhanteringen av massorna 
då olika platser kan ha olika föroreningsgrader. Önskvärt är att det tas samlingsprover på de olika 
massorna innan de lämnar området. Detta eftersom det beroende på föroreningsbild ska hanteras på 
olika sätt. 
 
För att helt säkerställa att källan för nedbrytningsprodukter av klorerande lösningsmedel inte längre 
finns kan ytterligare kompletterande grundvattenprov hämtas inom en 6-12 månaders period. 
Konstateras det då att halterna ökat kan utredning gällande lokalisering av föroreningskällan komma 
att bli aktuell. 
 
Geoteknik 
 
Framtaget projekterings-PM ska användas under byggskedet 
 
Riskreducerande åtgärder 
 
Med anledning av att individrisken och samhällsrisken ligger inom och i vissa fall över gränsvärden 
för järnvägen krävs följande åtgärder inom planområdet: 
 
- Entréer ska vara riktade bort från Ostkustbanan men får vetta mot riskkällan om det också finns 
utrymningsvägar bort från riskkällan. Denna utrymningsväg ska inte förutsätta stegutrustning. 
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- Placering av friskluftsintag för ny bebyggelse ska vetta bort från Ostkustbanan, samt placeras på så 
långt avstånd från denna som möjligt. 
 
- Fasad på Kv. A som vetter mot Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material. Fönster och dörrar 
ingående i fasaden ska utföras brandklassad för att bilda ett sammanhållet brandskydd. 
 
- Ny byggnad på kv. A ska förses med nödstopp för ventilationen som minskar risken för att 
byggnaden rökfylls vid en kraftig brand.  
 
Markägoförhållande  
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 
förteckningen. 
 
Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 
Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av ägaren till stamfastighet eller köpare av 
styckningslott.  
 
Det kan bli aktuellt att dela fastigheterna genom s.k. tredimensionell fastighetsbildning.  
En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 
krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning. 
 
Konsekvenser för fastigheter inom planområdet 

Detaljplanen berör följande fastigheter:  
Gredelby 21:1 
Särsta 12:1 
Gredelby 21:3 
Gredelby 1:3 (delvis) 
Särsta 3:1 (delvis) 
Gredelby 21:1 

Privatägd fastighet inom planområdet där kvartersmark styckas i egna fastigheter. Allmän platsmark 
regleras till Gredelby 1:3 eller Särsta 3:1. 
Särsta 12:1 

Privatägd fastighet inom planområdet som planläggs som kvartersmark. Allmän platsmark regleras till 
Särsta 3:1. 
Gredelby 21:3 

Privatägd fastighet inom planområdet där torget planläggs som allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap. Allmän platsmark regleras till Gredelby 1:3 eller Särsta 3:1. 
Gredelby 1:3 (delvis) 

Kommunägd fastighet angränsande till planområdet. Gatumark som omger planområdet. 
Särsta 3:1 (delvis) 

Kommunägd fastighet angränsande till planområdet. Gatumark som omger planområdet. 
 
 
Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter  
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Där servitut inte redan finns för infart och parkering ska det upprättas för att säkra tillgång för: 
- Gredelby 21:4 att använda kv. C för infart samt parkering.  
- Kvarter A att använda infart på kv. B för infart till parkering och garage.  
 
Servitut 0330-11/7 kommer att behöva ändras genom fastighetsreglering. De delar av servitutet som 
ligger inom detaljplanen bör tas bort då ytorna ersätts med allmän plats mark och vissa delar bebyggs 
och utsläcks därmed. 
 
Ansökan om lantmäteriförrättning   

Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 
planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 
ledningsrätt. 
 
Ekonomi  
Detaljplanen har bekostats via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift tas ut i samband 
med bygglov för den byggrätt som planen medger. Kommunen genomför utbyggnaden av allmän 
platsmark inom planområdet på markägarens/exploatörens bekostnad. Markägaren/exploatören 
genomför och bekostar aktuella byggnadsåtgärder och eventuella ledningsflyttar inom planområdet. 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och dagvatten. 
När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt 
lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger 
fastigheten enligt då gällande Va-taxa. Om fastigheter byggs ut eller ändrar ändamål finns skyldighet 
att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagna, Allmänna bestämmelser för vatten 
och avlopp, ABVA.  
 

Avtal 

Plankostnadsavtal 

Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen och Genova Redito 
Holding AB.  
 
Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen kan antas. 
Avtalet ska reglera anläggande av allmän plats, övriga gemensamma anläggningar, 
kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m. 
 
Exploateringsavtalet innehåller sammanfattningsvis: 
- Definition av exploateringsområdet 
- Vilka kvalitetsprogram och/eller riktlinjer som ska följas vid exploateringen 
- Marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören 

- Exploatören överlåter utan ersättning de delar inom fastigheten som i detaljplanen 
utgör allmän plats till kommunen 

- Fastighetsbildning 
- Tillträde och nyttjanderätt 
-Utförande och bekostande av allmänna anläggningar 

- Exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för anläggande av 
allmän plats. 

- Utförande och bekostande av övriga anläggningar 
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 - tex. dagvatten, parkering, avfallshantering mm. 
- Villkor under byggtiden/genomförande 
- Administrativa kostnader, säkerhet, medfinansieringsersättning 
- Övrigt 
 -Tex. relationshandlingar, tvist, överlåtelse av avtal. 
 
Bygglovavgift 

När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 
Bygglovavgiften debiteras enligt gällande taxa. 
 

Rätt till ersättning 

Om en detaljplan ändras innan genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom 
planområdet rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför (Plan- och 
bygglag (2010:900 14 kap 9 §). Den som vill begära ersättning måste göra detta inom två år från den 
dag då planbeslutet vann laga kraft (Plan- och bygglag (2010:900) 15 kap. 5 §). 
 

Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. PBL 4 kap. 7§  
 

Genomförandetid  

Planens genomförandetid är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under genomförande-
tiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte 
ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, 
men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis 
förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 
 

MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med 
Genova Property Group 
Redito Property Investor 
KOD arkitekter 
Sweco  
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN  
Samhällsbyggnadskontoret  
  
 
 
 
Moa Odin   Elin Hedström 
Planchef   Planhandläggare 
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3(41)Bakgrund

Knivsta är del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala och, med vision om att 
befolkningen ska öka från dagens drygt 18 000 till 25 000 invånare, en utav  
Sveriges snabbast växande kommuner. Från en liten socken omgärdad av 
bondbyar växte Knivsta till en tätort när järnvägen drogs genom området år 
1865. Den nya kopplingen från Knivsta till Stockholm och Uppsala bidrog till att 
industrier utvecklades och ortens befolkning ökade. Förutom de tjänster som 
uppstod i anknytning till järnvägsstationen etablerades ett sågverk, tegelbruk, 
mejeri och små lokala handelsverksamheter.  Under senare delen av 1900-talet 
övergick orten framförallt till ett pendlarsamhälle och en alltmer tätare bebyggelse 
uppstod kring järnvägen, med en majoritet av de boende som arbetar i Uppsala, 
Stockholm eller Arlanda. 

Den befintliga centrummiljön präglas av en omväxlande bebyggelse som speglar 
Knivstas utveckling i olika perioder. Området saknar dock en sammanhållen 
stadsstruktur som väver samman det befintliga och skapar möjligheter för 
tillkommande bebyggelse. En fortsatt ökad befolkning  innebär en efterfrågan på 
bostäder och service samt ett behov av att utveckla platsen invid kommunhuset 
och tågstationen till en stadskärna som tydligt annonserar kommunens centrum.

I Vision 2025, som antogs 2013 av Knivsta kommuns kommunfullmäktige, 
beskrivs ambitioner att utveckla Knivsta till en modern småstad med en större 
del av befolkningen arbetandes i Knivsta. 

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv 
och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar 
attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en 
föregångskommun för det hållbara samhället.” 

Denna vision är grunden till Knivstas utveckling och utgångspunkt i arbetet med 
den kommunövergripande översiktsplanen. Vidare beslutade Kommunstyrelsen 
i december 2016 att ge positivt planbesked på fastigheten Särsta 12:1. Under 
våren 2017 inleddes diskussioner med fastighetsägaren till Särsta 12:1 
samt med intilliggande fastighet Gredelby 21:1 om att påbörja planläggning. 
Planområdet utvidgades då till att inkludera båda fastigheterna för att få ett bra 

helhetsgrepp om kvarteret. Fastigheterna ägs av Genova Property Group och 
Redito Property Investors. Under det inledande arbetet med planen togs även 
delar av fastigheten Gredelby 21:3, där kommunhuset står, in i planområdet. 
Detaljplanen för fastigheterna heter Kvarteret Segerdal och i planförslaget gäller 
planläggning för bostäder, parker och centrumändamål och skapar möjligheter 
till en mer stadslik centrumkärna samt en förtätning i direkt anslutning till 
järnvägsstationen. 

Status och syfte       
Gestaltningsprogrammet förtydligar och säkerställer kvaliteter i gestaltningen av 
byggnader, kvartersmark och allmän platsmark. Genom att föreslå, tydliggöra och 
illustrera önskade kvaliteter i det nya området utgör det riktlinjer i projektet efter 
planskedet och fungerar som stöd för projektering och bygglovbeslut. 

Mål          
Målet med gestaltningsprogrammet är att stärka Knivsta centrums identitet och 
karaktär i enlighet med kommunens vision om att skapa en levande, modern 
småstad, samt öka kvaliteterna vad gäller rörelse, tillgänglighet och en aktiv 
centrumkärna. 

Den byggda miljön i Knivsta centrum ska tillföra nya värden genom:
 
- En tydlig stadsmiljö med bibehållen småstadskaraktär och förutsättningar för    
   ett gott stadsliv för boende och besökare.

- Plats för grönska och ekosystemtjänster i tätorten.

- En ny bebyggelse som ingår i en helhet och samspelar med topografi,     
   befintlig skala och täthet.

- En stadsmiljö med långsiktiga och hållbara värden. 



4(41)Från pendlarsamhälle till småstad

Knivsta centrum idag      
I Knivsta centrum finns byggnader från olika tider och i olika stilar. Centrumområdet 
har framförallt vuxit fram kring järnvägen med trä- och tegelbyggnader från 
sekelskiftet, bostadshus, affärs-, apoteks- och posthus från början av 1900-talet 
och ett kommunhus från 2012. 

Närmast tågstationen karaktäriseras miljön av de gamla stationshuset från 1865 
och av fyra gamla centrumgårdar med stora, faluröda bostadshus samt Modins 
affärshus från början av 1900-talet. Den låga och tämligen glesa bebyggelsen 
längs Centralvägen avslutas med det höga kommunhuset, vidare planeras för mer 
och högre bebyggelse norr om Staffansvägen i Sågverksområdet. De byggnader 
som kantar Centralvägen ligger indragna från vägen på lika avstånd och bildar ett 
rakt fasadliv med generös förgårdsmark där stora lövträd växer.

Knivstas gamla huvudgata, Apoteksvägen, är en viktig del av centrumområdet 
och har fått sitt namn från det gamla apoteket som uppfördes 1917-1918. 
Förutom apoteksbyggnaden och den gamla posten från 1934, var det först 
på mitten av 40-talet som bebyggelsen längs vägen tog fart och senare 
byggdes på i och med centrumbyggnaden från 1969 (ombyggd 1995). 
Idag karaktäriseras Apoteksvägen av större centrumanläggningar närmare 
järnvägen och småhus längre österut samt en stor markparkering i anslutning 
till kommunhuset.

Det gamla apoteket uppfört 1917-1918 
Apoteksvägen (3 på karta, sid. 5)
Foto: Kod Arkitekter.

Den gamla posten uppfört 1934,
Apoteksvägen (4 på karta, sid. 5)
Foto: Kod Arkitekter.

Centrumbyggnaden från 1969, ombyggd 
1995, Apoteksvägen/Gredelbyvägen 
(Planeras att rivas) Foto: Kod Arkitekter.

Knivstas befintliga centrum sett från Gredelbyvägen (5 på karta, sid. 5) Foto: Kod Arkitekter.

Modins Järnhandel, uppfört av bröderna 
Modin 1909, Centralvägen (2 på karta, 
sid. 5) Foto: Knivsta kommun.

Kommunhuset uppfört 2012, 
Centralvägen/Staffansvägen (1 på karta, 
sid. 5) Foto: Kod Arkitekter.
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I korsningen Apoteksvägen/Forsbyvägen ligger ett litet torg som ramas in av en 
lång rödputsad centrumbyggnad med sadeltak samt en liten affärslokal på en 
våning. Byggnaderna uppfördes 2005 enligt en plan från 1990-talet.

Stadsbyggnadsåtgärderna i samband med centrumförnyelsen på 2010-talet 
har dock medfört att Knivstas centrum har förskjutits norrut. Den nedre delen 
av Staffansvägen, som ligger närmast järnvägen, präglas framförallt av nya, 
högre byggnader med kommunhuset som stod klart 2012. Därtill uppfördes 
bostadshus i 3-4 våningar i modern stil med putsade fasader i rött, gult och grått. 
Både Staffansvägen och dess parallellgata mot norr, Klyvargatan, är breda och 
öppna med tydliga siktlinjer. Längs Staffansvägen mot norr ligger ett stort torg 
kantat av moderna bostadshus samt Willys mataffär mitt emot kommunhuset. 
Sågverkstorget är, som nämnt, planlagt med ytterligare bebyggelse men som 
ännu inte fardigställts. 

Med flera stora, öppna ytor upplevs den befintliga centrummiljön som ödslig 
och vittnar inte om en ort i tillväxt och utveckling. Det finns ett behov av en 
mer sammanhängande stadsstruktur med fler dynaminska mötesplatser och 
livliga stadsrum. Som granne till kommunhuset och tågstationen står Kvarteret 
Segerdal bokstavligen i centrum för denna utveckling. Platsen utgörs idag av en 
parkeringsplats och två centrumbyggnader med mestadels outhyrda lokaler, men 
i och med den nya detaljplanen som tas fram för Kvarteret Segerdal så möjliggörs 
en varierad bebyggelse med bostäder och verksamheter samt nya gatustråk och 
gröna parker.

Markparkering och kommunhuset sett 
från Apoteksvägen, ingår i planområdet 
för Kv. Segerdal (6 på karta ovan)
Foto: Kod Arkitekter.

Putsade bostadshus längs med 
Staffansvägen (7 på karta ovan)
Foto: Knivsta kommun.

Bostadshus längs med Sågverkstorget, 
tydliga siktlinjer.
Foto: Kod Arkitekter.

Putsade bostadshus uppförda 2011 vid 
nedre Staffansvägen (9 på karta ovan)
Foto: Kod Arkitekter.

Putsade bostadshus vid nedre 
Staffansvägen (8 på karta ovan)
Foto: Kod Arkitekter.

Illustration av planerad bebyggelse i Kvarter Segerdal som en koppling mellan det nya 
Sågverkstorget och det gamla centrumet.
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Grönskande parker (Ref: Johan Helmich 
Romans park Stockholm).  
Foto: Kvinsta kommun.

Höga entrévåningar 
(Ref: Rosteriet, Kod Arkitekter). Foto: 
Måns Berg. 

Levande gaturum (Ref: Roslags Näsby, 
Kod Arkitekter). Bild: Kod Arkitekter.

Flexibel och grön förgårdsmark 
(Ref: Vallastaden). Foto: Kod Arkitekter. 

Gröna gårdar (Ref:  Paraden, Kod 
Arkitekter). Bild: Kod Arkitekter.

Att skapa gemensamma platser i staden
När Knivsta planeras att utvecklas ytterligare behövs ett mer definierat centrum 
som binder ihop det gamla med det nya och skapar fler dynamiska mötesplatser. 
Detaljplanen för Kvarter Segerdal tillför en sekvens av varierade stadsrum och 
gröna platser. Segerdal kommer att bli Knivstas nya hjärta och stadskärna och 
utgöra pusselbiten som länkar samman det nya Sågverkstorget med den äldre 
mer småskaliga centrumplatsen vid korsningen Apoteksvägen-Forsbyvägen. 

Kvarteren i Segerdal ska tydligt annonsera kommunens centrum: En plats för 
både boende och besökare. I den nya planen prioriteras  mellanrummen som 
ger möjlighet till lek, rekreation och stadsliv. De nya stråken och platserna är till 
för gångtrafikanter och cyklister snarare än för bilar. Förutom bostäder kommer 
kvarteret Segerdal att bestå av torg, gågator, gröna stråk och små gemytliga 
offentliga platser. Vid kommunhuset och Modins gamla järnhandel skapas en 
park med trädgårdskänsla och längs med Apoteksvägen uppförs en mindre park i 
söderläge. Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med sittplatser och planteringar, 
där det finns gott om platser att slå sig ner för att titta på folk som passerar förbi. 
I bottenvåningarna ska det finnas möjlighet till att etablera verksamheter så som 
butiker, kaféer, gym och arbetsplatser m.m.

Den tillkommande bebyggelsen ska vårda det befintliga och tillföra platser och 
stråk som stärker Knivstas identitet som en levande småstad. Det är viktigt att 
området speglar Knivstas själ och vårdar de byggda minnen som finns kvar men 
samtidigt skapar möjligheter för den växande, moderna småstaden.

Illustration av planerad bebyggelse och parken
framför kommunhuset, Kod Arkitekter.
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10(41)Analys av platsens förutsättningar

Två skalor
I norr angränsar Segerdal mot storskalig ny bebyggelse med stora torgrum 
medan det öster- och söderut är den mindre skalan som dominerar, med äldre 
centrumbebyggelser och villor. 

Sol och buller
Sol och buller kommer från samma riktning och den tillkommande bebyggelsen 
ska skydda boende från höga ljudnivåer men samtidigt utnyttja soliga lägen 
optimalt.

En koppling
En förutsättning för planarbetet är att skapa en koppling mellan Sågverkstorget 
och det gamla centrumet längs Apoteksvägen. 
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11(41)Analys av befintlig miljö

Hållbarhetsinventering: Befintliga värden och förutsättningar  
För att få en bild av styrkor och svagheter i de offentliga rummen i Knivsta har 
en enkel hållbarhetsinventering tagits fram. Metoden går ut på att inventera 
miljöer ur sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv för att kunna bedöma 
vilka områden som behöver stärkas upp. Målet är en bra balans och många 
synergieffekter mellan de olika parametrarna.

 Sociala värden: Dynamiska mötesplatser, torg och stråk
 Knivsta idag: Osammanhängade, fragmentariskt, storskaligt, saknas  
 naturliga mötesplatser.

 Ekonomiska värden: Var finns en lokal ekonomi?
 Mindre verksamheter i korsningen Apoteksvägen-Forbyvägen,   
 centrumhuset står tomt förutom Systembolaget, Postnord och   
 Familyhouse.
 Lokaler i ny bebyggelse vid torg: Willys, Kommunhus, m.m.
 Arbetsplatser saknas förutom i kommunhuset, inget tydligt huvudstråk  
 eller centrumplats.

 Ekologiska värden: Kyrkbacken, gatuträd, fickparken bredvid Willys. 
 Mycket grönt runt om centrum men mindre i de centrala delarna. 

Där sociala, ekonomiska och ekologiska värden överlappar finns störst potential 
för ett välfungerande stadsliv. 

Apoteksvägen
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12(41)Ambition med tillkommande bebyggelse

Koppla ihop och förstärk värden     
Målet med den tillkommande bebyggelsen är att utifrån det befintliga tillföra fler 
synergier mellan sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Knivstas tillgång 
och närhet till stora grönområden är en bidragande faktor till kommunens 
attraktivitet. Nybyggnationen som föreslås sker därför inte på bekostnad av ytor 
som är skyddade eller anses besitta högt ekologiskt värde. Den tillkommande 
bebyggelsen bidrar istället till att skapa fler gröna platser i centrum genom trygga 
och soliga parker och stadsrum med välfungerande ekosystemtjänster.

 Sociala värden: I planförslaget tillkommer flera mötesplatser, framförallt  
 en park i anslutning till kommunhuset och Modins Järnhandel samt en  
 mindre  fickpark på Apoteksvägen, mittemot det gamla centrumet. Den  
 nya lokalgatan skapar även en koppling mellan det gamla centrumet  
 och det nya Sågverkstorget vilket aktiverar både Apoteksvägen och   
 stråket som går från tågstationen mot Gredelbyvägen.

 Ekonomiska värden: Den planerade bebyggelsen möjliggör flera lägen  
 för centrumverksamheter, främst ut mot  Apoteksvägen, parken och  
 kommunhuset. Den nya lokalgatan som startar vid Apoteksvägen leder  
 upp mot Sågverkstorget och de butiker som ligger där. I kvarteret   
 närmast Centralvägen skulle det även kunna vara kontor eller hotell i de  
 övre våningarna.

 Ekologiska värden: Grönskande parker. Förgårdsmark med planteringar,  
 växtbäddar och fler gatuträd samt trädgropar med markgaller. 
 Gröna bostadsgårdar.

Tillskottet och sammansättningen av byggnader och dess funktioner, verksamheter 
samt allmänna platser så som parker och torg, gator och stråk, bidrar i att 
förmedla bilden av stadens identitet som:

“En modern småstad med ett levande grannskap och välfungerande 
ekosystemtjänster”
- Ur ´Vision 2025´

Apoteksvägen

Centralvägen
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13(41)Ekosystemtjänster

‘Ekosystemtjänster’ innebär livsnödvändiga tjänster som naturen tillhandahåller 
helt gratis, så som träd och växtbäddar. Dessa är viktiga för staden eftersom de 
hjälper till att stötta den biologiska mångfalden, filtrerar vatten, främjar hälsa och 
sociala interaktioner samt bidrar till att försölja människors mat-, material- och 
energikonsumtion m.m. 

Dagvattenhantering: Låt naturen göra jobbet
Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö och ska utformas så 
att de ger så många ekosystemtjänster som möjligt. Dagvatten utnyttjas som 
en resurs för träd och grönska och infiltrerar planteringsytor och trädgropar på 
förgårdsmarken i varje kvarter. Vid kraftiga regn fördröjs dagvatten i skålformade 
grönytor utanför kommunhuset. Dagvatten från tak och gårdar kan även ledas till 
innergårdar och infiltreras på dess grönytor.

Förgårdsmark som bidrar till stadslivet
Det ska vara två meter förgårdsmark mellan byggnad och gångbana för att skapa 
möjlighet för möblering, cykelparkering och planteringar, för ett mer levande 
gaturum. Förgårdsmarken närmast bostäderna kan efter behov utformas mer 
eller mindre offentlig. För bostäder i markplan kan förgårdsmarken användas 
som uteplats  som bildar en bufferzon mot gatan, medan lokaler kan förlänga 
sina verksamheter ut på förgårdsmarken genom t.ex. uteservering. 

Bostadsgårdar
Innergården är en gemensam plats där boende möts för lek och rekreation. 
Gårdsmiljöerna ska utformas väl estetiskt och funktionellt, gärna 
trädgårdsliknande med rumsbildande planteringar för olika funktioner och 
aktiviteter. Bostadsgårdar ska struktureras så att det finns tillgång till både sol 
och skugga. Rekommendationen är att en plats på gården är solbelyst minst tre 
timmar mellan klockan 9-17 vid vårdagjämning och att någon del av gården är 
solbelyst minst fem timmar mellan klockan 9-17 vid vårdagjämning. 
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14(41)Kvarter som väver samman staden

Tre kvarter
Tre robusta kvarter bygger den nya stadsstrukturen kring det offentliga rummet. 
Kvarterens hörn hålls slutna medan husen delas upp genom förskjutningar och 
öppningar. Detta tillför en dynamik i stadsrummen och en anpassing till befintlig 
bebyggelse. Öppningarna i kvarteren ger också ljus till gårdar och ger utblickar 
mot gator och torg. Kvarterens form skyddar från buller och skapar plats för 
gröna, privata gårdar vilket skapar goda boendemiljöer.

Småskaliga stadsrum
De nya kvarteren ger täta gaturum som mynnar ut i gröna, offentliga platser.
Från det vidsträckta Sågverkstorget trappas gaturummet ned till en ny lokalgata, 
som en förlängning av det gångstråk som sträcker sig genom Sågenområdet. 
Gaturummet avslutas i en södervänd liten park, där lokalgatan och parken skapar 
en koppling till den gamla centrumplatsen. Mellan kommunhuset, Modins hus och 
den nya bebyggelsen bildas också ett park med närhet till järnvägsstationen. 

Gestaltning
Kvarteren i Segerdal ges en sammanhållen gestaltning och en kontinuerlig 
takfotshöjd. Fönstersättningen ska vara harmonisk. Bottenvåningarna ska 
ge möjligheter till bostäder och centrumverksamheter. Variation till fasader 
och gaturum ges genom förskjutningar i fasadliv samt möjlighet till takkupor, 
kungsvåningar och indragna terrasser. Varje byggnad får en egen karaktär av 
kulör, material och detaljering, se vidare i ‘Utformning av kvartersmark’.
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15(41)Programmering och trygghet

Plats för aktiviteter i det offentliga rummet
De nya platserna som tillförs i centrala Knivsta är placerade i de bästa lägena  för 
sol under hela dagen där människor kan mötas, leka och vila. Genom en blandning 
av bostäder och verksamheter bildas flöden av människor som passerar och 
gaturummet blir en tryggare plats att vistas i. 

Platserna har dessutom potential att rymma många sorters aktiviteteter och 
det är viktigt att bejaka invånarnas egna initiativ till användning. Samtidigt finns 
här möjlighet för kommunen att erbjuda program som saknar en naturlig plats 
i centrum, som exempelvis lekmiljöer. Kvarteret har också med sin närhet till 
kommunhuset potential att bli en knutpunkt för samhällsverksamheter. 

Säkerhet och trygghet
Den faktiska säkerheten samt den upplevda tryggheten i det offentliga rummet 
ska beaktas vid utformning av den fysiska miljön genom bl.a:
- Överblickbara och upplysta utemiljöer utan mörka vrår
- Gång- och cykelvägar med god belysning
- Bottenvåningar med verksamheter som stimulerar till en säker miljö även under
   kvällstid
- Upplysta bostadsentréer och bostadskomplement som vänds mot omgivande
   gaturum

Tillgänglighet
I den offentliga miljön ska hänsyn tas till behoven som personer med funktions-
variationer har genom bl.a: 
- Skyltning 
- Materialval
- Sittmöjligheter
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16(41)Gator och stråk

“En viktig del i arbetet med att åstadkomma ett hållbart transportsystem är 
utformningen av den fysiska miljön. I och med att gång- och cykeltrafikanter rör 
sig i relativt låga hastigheter ställs högre krav på trivsamt utformade miljöer 
samt närhet mellan viktiga målpunkter. Detta leder till att människor rör sig i det 
offentliga rummet och utgör ett viktigt bidrag till en levande stadsmiljö”.
- Trafikstrategi för Knivsta kommun.
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03. Utfomning av allmänna platser



18(41)Ny lokalgata

Orienteringsfigur

Tätt och grönt gaturum (Ref: General 
Architecture). Bild: General Architecture. 

Sektion av gågatan
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Ambition Småstadsgatukaraktär, hårdgjord gata med träd i växtbäddar

Program Gågatan kantas av flexibla zoner för antingen gående eller privata    
  uteplatser för boende. Dagvattenåtgärder som bidrar till stadsrummet genom  
  grönska eller visuella inslag. 

Materialitet  Mittenzon med betongplattor som samspelar med karaktären hos    
  anslutande stråk från Sågverkstorget i norr. Sidozon med avvikande 
  markbeläggning som samspelar med intilliggande stråk norr om    
  planområdet, linjeavvattning, trädgaller. 

Växtkaraktär Gatuträd, möjlighet att ordna uteplatser och planteringar för boenden.
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19(41)Ny gata: Plandetaljering

N

Exempel på dagvattenränna 
(Ref: St. Eriks). Bild: St. Eriks. 

Upphöjda växtbäddar (Ref: Bostadsgård 
i Köpenhamn). Foto: Knivsta kommun.

Cykelparkering (Ref: Gata i Köpenhamn). 
Foto: Knivsta kommun. 
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Ambition Trädkantad småstadsgata med olika sorters trafik som samsas.     
  Verksamheter och bostadsentréer ska vara vända mot gatan.
  
Program Gång-, cykelbana och körbar gata. Cykelparkering på förgårdsmark.

Materialitet  Befintliga betongplattor, befintlig asfalt. Förgårdsmark med 
  markbeläggning  som avviker mot beläggning på allmän  platsmark.

Växtkaraktär Befintliga samt tillkommande gatuträd. Växtbäddar i marknivå som
  kopplar samman träd längs med gatan. Upphöjda växtbäddar där
  stuprör kommer ner som tar hand om dagvatten på kvartersmark.

Orienteringsfigur

Exempel på 
dagvattenhantering 
på förgårdsmark. 
(Ref: Norra 
Djurgårdsstaden). 
Foto: Kod Arkitekter.

Sektion av Apoteksvägen
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Ambition: Olika program som samsas på en bred 
förgårdsmark. (Ref: Rotterdam, STIPO). Foto: Eric van Ulden.
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Gestaltningsprogram Alsike Nord Etapp 2 180814
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22(41)”Apoteksplatsen”

Ambition En grön, solig mötesplats längs med gatan. 

Program Sittplatser runt träden, cykelparkering, uteservering.

Materialitet  Trämöblering på hårdgjord eller grusad parkyta. Förgårdsmark  
  med markbeläggning som avviker mot beläggning på allmän  
  platsmark.

Växtkaraktär Karaktärsträd upphöjda växtbäddar på förgårdsmark som   
  hanterar dagvatten på kvartersmark.

Orienteringsfigur Exempel på sittmöbel med plantering. 
Foto: Knivsta kommun.

Träbänkar (Ref: Råda torg, Mareld). 
Bild: Martin Allik, Mareld. 

Karaktärsträd Markbeläggning på förgårdsmark som 
avviker mot beläggning på allmän 
platsmark. 
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Orienteringsfigur Ivar Los park. Foto: Ivar_Los_ park_2018a Trygg och mysig belysning (Ref: Pelle 
Svanslös lekplats), www.lekplatsbolaget.
se. Foto: Lekplatsbolaget

Trädgårdskänsla (Ref: Björns Trädgård). 
Foto: Holger Ellgaard, Creative Commons 
license. 

Identitetskapande och innovativ lekplats
(Ref: Bryggartäppan, Tor Svae), www.
lekplatsbolaget.se. Foto: Lekplatsbolaget
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Ambition En lummig trädgård mitt i centrum, identitetsskapande och attraktiv  
för besökande. Kommunhusets förplats. Koppling till platsens historia 
och Modins Järnhandel.

Program Lekplats, flexibel gräsyta, sittplatser, planteringsytor.

Materialitet  Gräs- och planteringsytor, hårdgjorda ytor av naturliga material.
Utrustning av trä och stål. Markbeläggning på förgårdsmark som 
avviker mot beläggning på allmän platsmark

Växtkaraktär Park med trädgårdskaraktär och perennplanteringar, blomstrande   
rabatter. Vissa bevarade träd samt komplettering med vårblommande 
träd eller fruktträd. 

bef.Kastanj



24(41)Offentlig konst

Lampa för Lustigkulla förskola – Butiken Republiken i samarbete med 
förskolans barn, 2018. (Foto Bo Gyllander)

Skulpturen “Olof Thunman” av Eric Ståhl. (Foto Bo Gyllander)Skulptur på torget framför Centrum för Idrott och Kultur.
(Foto Bo Gyllander)

Lekskulptur i Mejeriparken av Beatrice Hansson.

Skulptur “Homage to the Elm Trees” av Lies-Marie Hoffmann. 
(Foto Bo Gyllander/ Lies-Marie Hoffmann)

”Modins trädgård” som ansluter till torget framför kommunhuset är en viktig plats 
i kommunen: Det mest centrala läget och entrén till Knivsta centrum. 
Knivstas identitet kan framhävas med hjälp av ett kostverk som placeras i parken 
eller på torget, ett litet landmärke som möter besökare på väg till eller ifrån 
tågstationen. 



25(41)Temporär ”biblioteksplats”

Orienteringsfigura Pop-up park ‘Bee Connected’ 
(Ref: White Arkitekter, Mareld).  
Foto: White.

Utomhuscafé. Foto: Kod Arkitekter. Stadsodling (Ref: Miljöbarometern)
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Denna plats ligger utanför detaljplanen men är en viktig del av stadsbilden 
som genom tillfälliga aktiviteter och grönska kan bidra till området under 

genomförandeskedet. 

Ambition Aktivera en central plats med oviss framtid och tillföra 
mer grönska

Program Tillfälliga och utbytbara möbler t.ex. stadsodling,   
tillfälligt kafé, serveringsvagnar, tillfälligt bibliotek, m.m.

Materialitet  Återvunnet, återvinningsbart. 

Växtkaraktär Tillfälliga planteringar i exempelvis pallkragar. 



04. Utfomning av kvartersmark



27(41)Byggnaders användning och placering

Kvarter A
Bebyggelsen i Kv. A hamnar närmast tågstationen och blir därmed något av det 
första som möter anländande till Knivsta från tågperrongen. Byggnaden blir ett 
nytt inslag bland det tidiga stationssamhällets byggnader längs Centralvägen.  
Kvarteret har en upphöjd gård med verksamhet i hela bottenvåningen och möj-
lighet finns för verksamheter så som kontor, hotell och/eller bostäder i de övre 
våningarna.

Kvarter B
Platsen för Kv. B är idag helt oexploaterad med endast en stor, grusad markpar-
kering framför kommunhuset. Bebyggelsen i Kv. B ska skapa en länk mellan den 
äldre bebyggelsen på södra sidan om Apoteksvägen och den nya exploateringen 
i norr i Sågenområdet. Kvarteret har en upphöjd gård med verksamhet i hela bot-
tenvåningen.

Kvarter C
Bebyggelsen i Kv. C kommer ersätta den typiska 90-tals byggnad som står där 
idag. Bebyggelsen har i söder ett relativt nybyggt handelskvarter som närmsta 
granne att knyta an till.

Handelsgator Möjliga lokaler

Bostadsentréer och bostadskomplement

Kv. A

Kv. B

Kv. C

Sågverks-
torget

Bef.
Centrum

Modins 
park

Bostäder i bottenplan

Apoteksvägen

Centralvägen

G
redelbyvägen

ParkerFörgårdsmark Befintliga centrumbyggnader

Den nya bebyggelsen för Kv. Segerdal delas upp i tre kvarter som innefattar fyra 
bostadshus. Under Kv. B och Kv. C planeras två nedgrävda parkeringsgarage.
I Kv. A och Kv. B är gårdarna upphöjda för att ge plats för verksamheter och bostä-
der i bottenplan. Ovanpå detta följer 2-5 våningar bostäder: Från traditionella lä-
genheter, till loftbostäder och vindsvåningar på 5-6:e plan. Bebyggelsens innehåll 
ska bidra till att skapa en modern småstad och för att uppnå en social hållbarhet 
efterfrågas olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar. 

Flexibla bottenvåningar
Bottenvåningar ska utformas med särskild omsorg genom val av färg-, form- 
och material. Byggnader ska uppföras med en förhöjd bottenvåning där fri höjd 
mellan bjälklagen är minst 3,5 meter. Höga fönster i bottenplan ger dels mycket 
dagsljusinsläpp för boende och kan även fungera som skyltfönster om bostaden 
omvandlas till verksamhetslokal på sikt. Det skapar flexibla bottenvåningar med 
förutsättningar för både bostäder med loft eller verksamhetslokaler. 
Bostäder och bostadsentréer i markplan bidrar till att aktivera både gaturummet 
och gårdsmiljön genom att sprida ljus och värme vilket förmedlar en ökad känsla 
av trygghet i staden. Entréer till bostäder, cykelrum, förråd samt andra gemen-
samhetslokaler ska därför förses med belysning som komplement till gatornas 
ljussättning. Lokaler ska finnas främst i hörnlägen mot den nya lokalgatan, torg 
och parker medan bostadsentréer placeras mot gata och utformas så att de för-
medlar en kontakt mellan gaturum och innergård.

Bostäder i olika storlekar
Olika former av bostäder, anpassade för ungdomar så som familjer och seniorer, 
bidrar till en social mångfald i kvarteren som stödjer stadslivet. Möten mellan 
människor i olika åldrar kan dels  hjälpa till att främja gemenskap samt aktivera 
allmänna platser vid olika tider på dagen. Genom variation i bostadsstorlekar och 
lägenhetstyper möjliggör planförslaget byggandet av bostäder för olika målgrup-
per med flexibel användning över tid. 

Förgårdsmark som bidrar till stadsrummet
Det ska vara två meter förgårdsmark mellan byggnad och gata för att skapa möj-
lighet för möblering, cykelparkering och planteringar, för ett mer levande gaturum.



28(41)Skala anpassad till omgivningen

De nya kvarteren i Segerdal ska bli en övergång mellan det mer storskaliga pla-
nerade Sågverkskvarteren och Apoteksvägens villabebyggelse. Vid kommunhuset 
och Modins Järnhandel skapas en park med trädgårdskänsla för att återspegla 
de gamla villaträdgårdarna som fortfarande finns i närområdet samt skapa en 
mjuk övergång mellan det gamla och det nya. Variation i skala och utformning 
av byggnader bidrar till ett dynamiskt stadsrum där parker och torg har tydliga 
avgränsningar.

Modins Järnhandel

Apoteksvägen

Kommunhuset

Staffansv.

Antagen detaljplan Planerade Kv. Segerdal

Kv.A

Kv.B

Vy mot Kv. C från Forsbyvägen

Vy från Knivsta stations perrong

Fasad av Centralvägen sett från järnvägen

Kv.A Kv.B
Kv.C



29(41)Utformning av tak

Byggnader över fyra våningar utformas med indragna takvåningar för överliggan-
de våningsplan - dels för att möta den mäskliga skalan och för att ett sluttande 
tak bidrar till mer dagsljus på gårdar och gaturum. Möjlighet till kungsvåningar, 
indragna takterrasser, mansardtak, sadeltak samt takkupor i en till två våningar 
är grepp som bidrar till variation i fasaderna. Takfotshöjden hålls kontinuerlig för 
att hålla samman och ge ett tydligt stadsrum ur ett gatuperspektiv. Installationer 
och funktioner ska integreras i taklandskapet.

+14.75
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Orienteringsfigur

Kv. B

Lokal

Garage

Apoteksvägen (a-a)

Sektion genom Modins park (b-b)
Kv. A

a-a

c-c

b-
b

Sektion genom Kv. C (c-c)

SadeltakMansardtak i två 
våningar

Mansardtak i en 
våning

En kontinuerlig takfotshöjd med indragna 
takvåningar drar ner skalan ur ett gatuperspektiv.



30(41)Uppbrutna kvarter

Släpp och indrag i fasaderna
Släpp i fasaderna ger visuella kopplingar mellan det offentliga och det privata 
rummet på bostadsgårdarna. Kvarteren öppnas upp vilket skapar bättre förutsätt-
ningar för dagsljus både på gårdar och på allmänna platser.

Väl gestaltade gavlar
Där husgavlar möter allmänna platser bör de utformas med särskild omsorg, 
genom t.ex. större fönster och fönsterdörrar för ökad uppsyn och trygghet, samt 
balkonger mot gata eller en högre detaljeringsgrad och materialitet i fasaden.

Kv. C

Orienteringsfigur Lutande tak (Ref: Tegnérs Torn, Varg 
Arkitekter). Foto: Anna Molén, Genova. 

Livförskjutningar i fasaden 
(Ref: Paraden, Kod Arkitekter).  
Foto: Måns Berg. 

Visuella kopplingar igenom kvarter 
(Ref: Rosteriet, Kod Arkitekter).  
Foto: Måns Berg. 

Kv.B

Kv.C

Välgestaltad gavel 
mot allmän plats

Indrag i fasadIndrag i fasad Markerad
takfot

Släpp i kvarter

Fasad av Kv. B mot öst Fasad av Kv. C mot väst



31(41)En varm och varierad materialpalett

Hållbara och långsiktiga materialval
Byggnaders fasader utformas i trä, tegel och puts för att knyta an till materialen som 
historiskt har funnits på platsen och i dess omgivning. Fasader längre än 30 meter ska 
brytas upp genom t.ex. indrag och livförskjutningar, balkonger eller burspråk, släpp mel-
lan byggnader eller genom olika våningshöjder. 

Helhet ger variation
Varje byggnad ska ha en egen karaktär av kulör, material och detaljering. Varje stadsrum 
ramas in med flera olikt utformade fasader. Det ger en enkelhet och en lugn bakgrund 
till stadslivet samtidigt som små skillnader i husen skapar en intressant omgivning.
Tillsammans bildar de nya och de äldre husen en varierad helhet och därmed en rik 
stadsmiljö. 

Apoteksvägen

Fasadmaterialen inom varje kvarter varierar, dels för att uppnå småskalighet, 
samt så att varje hus får en egen karaktär.

Kv. A Kv. B

Kv.A

Kv.B
Kv.C

Kv. C
Lång fasad av Apoteksvägen
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Bebyggelsen i Kv. A är planerad närmast tågstationen och blir därmed bland det 
första som möter anländande till Knivsta från tågperrongen. Kvarteret passas in 
som ett nytt inslag bland det tidiga stationssamhällets byggnader längs Central-
vägen.

Kvarteret består av uppbrutna huskroppar som anspelar på de mindre volymerna 
längs med Centralvägen. Kvarteret ska placeras så att det är indraget från den 
raka linje på Centralvägen som de befintliga trähusen är placerade för att ej bryta 
den siktlinje av träd och sekelskiftesvillor som kännetecknar Centralvägen. 
Förgårdsmarken mot Apoteksvägen ska i anslutning till bostadsentrén vara ord-
nad med t.ex. plantering, möblering, belysning och cykelparkering, vilket bidrar till 
ett gott stadsliv samt till en hög upplevd trygghet. 
Den upphöjda gården ska vara bullerskyddad, och det ska finnas en gemensam 
uteplats, plats för lek samt planteringskärl.

Förslag på gestaltning
- Uppbrutna husvolymer som binds samman av loftgångar. 
- Husen ska uppföras med sadeltak och ha väl markerade, förhöjda botten-
  våningar. 
- Putsad husfasad på en stensockel i samma färgton. 
- Symmetrisk fönstersättning, gärna med stora glaspartier. 
- Fasaden mot tågstationen utformas med särskild omsorg med ett formspråk
  som knyter an till historiska värden på platsen. 

Grön gård med gemensam uteplats
(Ref: Innergård i Köpenhamn). Foto: 
Knivsta kommun. 

Vy av Apoteksvägen
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Orienteringsfigur

Kvarter A

Hög sockelSadeltak

Indrag ovanpå sockel
med plats för balkonger

Synlig gavel

Lägre mot Centralv.

Inspirationsbild: Det tidigare, nu kulturklassade, 
apoteket tvärs över Apoteksvägen. Foto: Kod Arkitekter. 

Natursten i sockelPutsad fasad PlåttakTräpartier (Ref: Assistenten 
Kod Arkitekter). Foto: Kod Arkitekter.



34(41)Kvarter B

Platsen för Kv. B är idag helt oexploaterad med endast en stor, grusad markpar-
kering framför kommunhuset. Bebyggelsen i Kv. B ska skapa en länk mellan den 
äldre bebyggelsen på södra sidan om Apoteksvägen och den nya exploateringen 
i norr i Sågenområdet.

Våningshöjd ska variera mellan 4-6 våningar och byggnader över 4 våningar ut-
formas med indragna takvåningar för överliggande våningsplan. Sockelvåningen 
är förhöjd och väl markerad med bostadsentréer och verksamheter vända mot 
gata och park. Mot den nya gågatan förskjuts fasadlivet för att beredda förgård-
smarken och skapa variation i stadsrummet. Förgårdsmarken skall vara ordnad 
med t.ex. plantering, möblering, belysning och cykelparkering, vilket bidrar till ett 
gott stadsliv samt till en hög upplevd trygghet. 

Förslag på getsaltning
- Inom kvarteret ska fasader längre än 30 meter brytas upp genom t.ex. olika  
  fasadmaterial, indrag och livförskjutningar, balkonger eller hela släpp mellan
  byggnader. 
- Harmonisk fönstersättning som markerar fasadens vertikalitet. En till två
  vindsvåningar med takkupor och/eller indragna takterrasser ovan en 
  markerad takfot. 
- Fasad i tegel eller puts med inslag av målat trä i entrépartier samt målade
  fönsterkarmar. 
- Tegel- eller putsomfattningar kring bostadsentréer och bostadskomplement
  som markerar sockelvåningen. 

Exempel på trappa upp till bostadsgård
(Ref: Bostadsgård i Köpenhamn). Foto: 
Knivsta kommun. 

Exempel på växtbäddar på bostadsgård. 
Foto: Knivsta kommun.  

Vy mot Modins Park från Centralvägen
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Orienteringsfigur

Kvarter B
Hus 1

Breda takkupor
Balkonger blickar 

ut mot gataMarkerad takfot

Variation i kulör och 
material inom kvarter

Hög sockel

Indragen övre våning

Foto: Tegel och franska balkonger
(Ref: Bostadsprojekt i Schweiz) 
Foto: Kod Arkitekter

Illustration av Kv. B

Detaljer i tegel: T ex. vid entréer och 
fönsteromfattningar. 

Plåttak (Ref: Paraden, Kod Arkitekter).  
Foto: Måns Berg.

Höga fönster markerar vertikalitet
(Ref: Ullersåker, Kod Arkitekter). Bild: 
Kod Arkitekter. 

Putsad fasad 



36(41)

Orienteringsfigur

Kvarter B

Färgade fönsterkarmar (Ref: Paraden, 
Kod Arkitekter). Foto: Kod Arkitekter. 

Grått tegelDetaljer i färg. Foto: Kod Arkitekter.

Indragna övre vinds-
våningarIndragen balkong mot parkTakkupor i två våningarHög sockel

Markerad takfot

Illustration av Kv. B  från Modins park mot öst

Hus 2

Puts runt dörr- och fönsterpartier
(Ref: Gymnasium Hoheluft Hamburg, 
Biwermau Architekten) Foto: Biwermau 
Architekten



37(41)Kvarter C

Bebyggelsen i Kv. C kommer att ersätta centrumbyggnaden, senast ombyggd på 
90-talet, som står där idag. Bebyggelsen har i söder ett relativt nybyggt handels-
kvarter från 2005 som närmsta granne att knyta an till.

Mot den nya gågatan förskjuts fasadlivet för att beredda förgårdsmarken och ska-
pa variation i stadsrummet. Förgårdsmarken skall vara ordnad med t ex. plan-
tering, möblering, belysning och cykelparkering, vilket bidrar till ett gott stadsliv 
samt till en hög upplevd trygghet. Våningshöjden varierar mellan 3-5 våningar. 
Byggnader över 4 våningar utformas med indragna takvåningar för överliggan-
de våningsplan. Sockelvåningen är förhöjd och väl markerad med bostadsentréer 
och verksamheter vända mot gata och park.

Förslag på gestaltning
- Inom kvarteret ska fasader längre än 30 meter brytas upp genom t.ex. olika
  fasadmaterial, indrag och livförskjutningar, balkonger eller hela släpp mellan    
  byggnader. 
- Symmetrisk fönstersättning, gärna med större fönsterpartier på gavlar, 
  burspråk och i fasadindrag. 
- Längsgående balkonger mot park och gata. 
- Takfönster och indragna takterasser eller fönsterkupor ovan en markerad takfot. 
- Fasader i trä eller tegel med burspråk, indrag alternativt ornamentik som bryter  
  upp fasaden. 

Förgårdsmark med parkering och 
planteringskärl (Ref: Gata i Köpenhamn). 
Foto: Knivsta kommun. 

Inspirationsbild av dagvattenhantering 
på bostadsgård (Ref: Urbio). Bildkälla: 
Urbio, fotograf Johan Ask.

Vy av Gredelbyvägen
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Orienteringsfigur Ornamentik i trä PlåttakFasad i träpanel Assymetriska fönster i varm ton
(Ref: The Bronze, Kod Arkitekter).  
Foto: Måns Berg.

Illustration av Kv. C från gågatan mot väst

Indragen övervånig Lång balkong mot fickparkBreda takkupor

Markerade 
entrépartier

Hög sockel

Hus 1
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Orienteringsfigur Putsad fasad PlåttakDetaljer i tegel: T ex. vid entréer och 
fönsteromfattningar. 

Stående och liggande träpanel i 
burspråk

Inspirationsbild av Hemmesta Centrum, Kod Arkitekter. Bild: Kod Arkitekter. 

Indragen övervåningHög sockel Balkonger mellan burspråk TakfönsterTräpanel i bruspråk

Hus 2



40(41)Kvarter C

Orienteringsfigur Rött tegel ner till mark PlåttakTegel i två riktningar Omfattningar runt fönster (Ref: Stenhöga 
kontorsbyggnad, Tham & Videgård 
Arkitekter). Foto: Kod Arkitekter. 

Tegelsockel (Ref: Bostadshus, Björkhagen, 
Dinell Johansson). Foto: Kod Arkitekter.

Indragen övre våningTakfönsterTakkupor

Hus 3
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-06 

Diarienummer 
KS-2020/285 

   
 

Kommunstyrelsen 

Revidering av reglemente för lönenämnden 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för Lönenämnden att gälla från och med den 1 juli 
2020, under förutsättning att samtliga samverkande kommuners kommunfullmäktige antar 
reglementet.  
2. I och med att samtliga samverkande kommuner antar reglementet upphör det tidigare 
gällande reglementet att gälla.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Lönenämnden är en gemensam kommunal nämnd som ägs av Knivsta, Tierps, och 
Älvkarleby kommuner tillsammans. Nämnden drivs administrativt av Tierps kommun. 
Eftersom nämnden är gemensam kan inte reglementet ändras utan att samtliga 
medverkande kommuner tillåter det. 
 
Bakgrund 
Efter att revisionen granskat lönenämndens styrdokument och rutiner och kommit med vissa 
anmärkningar har Tierps kommun arbetat fram ett reviderat reglemente som kommunen nu 
önskar att samtliga kommuner inom samarbetet antar. Översynen av reglementet gjord i 
samråd med kommunjurist för att säkerställa att reglementet följer kommunallagen, och 
strukturen i det nya förslaget är också densamma som i den andra gemensamma nämnden, 
IT-nämnden. De ändringar som föreslås framgår av beslutet från lönenämnden (§ 5, 2020-
03-20).  
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-05-06 
Beslut från lönenämnden, § 5, 2020-03-20 
Förslag på nytt reglemente 
Gällande reglemente, med revideringar införda  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Tierps kommun  
 

 

Daniel Lindqvist    Åsa Franzén 
Kommundirektör    Kanslichef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Revideringen av reglementet är en adminstrativ åtgärd som inte påverkar 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. 

 
 
 
Barn tillfrågas inte vid antagande av administrativa dokument av den här typen.  
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lönenämnden

2020-03-20

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 5
Dnr 2020/4     

Revidering av Reglemente för lönenämnden 
Beslut 
Lönenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 

besluta 

att anta Reglemente för lönenämnden att gälla från och med den 1 juli 2020 

under förutsättning att samtliga samverkande kommuners 

kommunfullmäktige antar reglementet, samt

att nu gällande reglemente antaget i Tierps kommun KF § 117/2015, i 

Knivsta kommun KF § 229/2019 och i Älvkarleby kommun KF § 171/2015 

upphävs den 1 juli 2020. 

Sammanfattning av ärendet
PwC har efter revison lämnat rekommendation till Lönenämnden att se över 

styrdokument och rutinbeskrivningar för att säkerställa att hänvisningar till 

lagstiftning är uppdaterade och korrekta. 

En översyn av reglementet för gemensam Lönenämnd är gjord i samråd med 

kommunjurist för att säkerställa att reglementet följer kommunallagen. 

Vidare har reglementet uppdaterats så att strukturen är den samma i både 

Lönenämndens och IT-nämndens reglemente. 

Följande förändringar förslås:

Paragraf 6 delas upp i två paragrafer vilket innebär att ersättare till 

ordförande blir paragraf 7.  

Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som utser annan ledamot 

vid ordförandens längre frånvaro, varför paragraf 7 stycke 2 har ändrats. 

Paragraf 12 är helt ny och säkerställer att alla ingående kommuners högsta 

tjänsteperson medges rätten att delta i överläggningar men inte i besluten.

Paragraferna 16 och 17 är helt nya och saknades i det nuvarande 

reglementet. 
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Lönenämnden

2020-03-20
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Övriga förändringar, som är markerade med röd text i underlaget, är 

förändringar för att reglementet för Lönenämnden ska vara likatydligt som 

reglementet för IT-nämnden.

Tierps kommuns mall för reglementen har använts.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

 Reglemente för lönenämnden

 Nu gällande reglemente med revideringar

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen 

 Älvkarleby kommun för beslut i kommunfullmäktige

 Knivsta kommun för beslut i kommunfullmäktige

 Lönechef
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Reglemente för lönenämnden  

Tierp, Älvkarleby och Knivsta kommuner har i avtal kommit överens om att från 
och med 1 januari 2012 inrätta en gemensam nämnd inom 
lönepensionsadministrationen. Detta görs i enlighet med 3 kap. 9 § kommunallagen 
och i övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande speciallagar inom området. 
Nämnden kallas för Lönecentrum. 
 
Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente 
och ett av kommunerna ingånget avtal för den gemensamma nämnden. 

Uppgifter 

1 §  Nämnden ansvarar för löne- och pensionsadministrationen i Tierps, 
Älvkarleby och Knivsta kommuner. 

  
 Hantering och lagring av personuppgifter regleras i separat 

personuppgiftsbiträdesavtal mellan Lönecentrum och nämnden.   

Ekonomisk förvaltning 

2 §  Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt 
förvaltningsområde inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten. 

Mandatperiod 

3 § Den gemensamma nämndens första mandatperiod börjar den 1 januari 2012 
och löper därefter till den 1 januari året efter det att allmänna val till 
kommun-fullmäktige hållits i hela landet, då nästkommande mandatperiod 
påbörjas. Härefter kommande mandatperioder löper fyra år. 

Sammanträden 

4 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat. 

 
Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på 
distans.  

Val av ledamöter och ersättare 

5 §  Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Varje samverkande 
kommun utser en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer 
ordförande och vice ordförande. 
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Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordförande och vice 
ordförande. Dessa funktioner utses av värdkommunens kommunfullmäktige 
bland dem som valts till att ingå i nämnden. Vice ordförande har funktion 
som ordförandes ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden 
och vice ordföranden om inte ordföranden har beslutat annat. Lönechefen, 
eller den som denne utser, är föredragande av ärenden i nämndens möten. 

Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring 

6 §  Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. 

 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

 
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör.  

Ersättare för ordförande 

7 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 
sammanträde fullgör den till äldsta ledamoten ordförandens samtliga 
uppgifter. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills 
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Anmälan av förhinder 

8 §  En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller 
del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.  

Kallelse 

9 §  Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara på sammanträdet, senast fem dagar 
före sammanträdesdagen. 
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Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 
ska den till åldern äldsta ledamoten gör det.  

Justering av protokoll 

10 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns digitala 
anslagstavla.  

Reservation 

11 §  En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin 
reservation ska göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.  

Närvarorätt 

12 §  Kommundirektörerna i respektive samverkanskommun, eller den 
kommundirektören utser, har rätt att närvara vid nämndens sammanträden, 
då med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Den 
gemensamma nämnden kan medge att andra anställda får närvara vid 
sammanträden.  

Delgivning 

13 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden 
bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

14 §  Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande 
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Delegation av beslutanderätt 

15 §  Omfattning av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till 
enligt kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer 
den gemensamma nämnden i särskild delegationsordning. 

Ersättning till förtroendevalda 

16 §  Respektive samverkande kommun betalar ersättning till kommunens 
ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden enligt respektive 
samverkande kommuns gällande bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda. 

Revision 

17 §  Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas 
revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner. 
 
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av 
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna. 
 
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i 
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från 
uppdraget. 
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Förslag till förändringar 
REGLEMENTE  
 
FÖR GEMENSAM LÖNENÄMND I TIERPS, ÄLVKARLEBY OCH 
KNIVSTA KOMMUNER  
 
 

Fastställt av kommunfullmäktige i Tierp den 1 november 2011, § 107 

Fastställt av kommunfullmäktige i Älvkarleby den 26 oktober 2011, § 118 

Fastställt av kommunfullmäktige i Knivsta den 24 november 2011, § 203 

  att gälla från och med den 1 januari 2012. 

 

Beslut om revidering av § 4 av kommunfullmäktige i:  

Tierp den 3 november 2015 § 117. 

Älvkarleby den 25 november 2015 § 171. 

Knivsta den 19 november 2015 § 229. 

Tierp, Älvkarleby och Knivsta kommuner har i avtal kommit överens om att 

från och med 1 januari 2012 inrätta en gemensam nämnd inom löne- 

pensionsadministrationen. Detta görs i enlighet med 3 kap. 3 a 9 § kommunal-

lagen och i övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande speciallagar inom 

området. Nämnden kallas för Lönecentrum. 

Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 

värdkommunens organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta 

reglemente och ett av kommunerna ingånget avtal för den gemensamma 

nämnden. 

 
 
Uppgifter 
 
§ 1 

 

Nämnden ansvarar för löne- och pensionsadministrationen i Tierps, 

Älvkarleby och Knivsta kommuner.  

Hantering och lagring av personuppgifter regleras i separat 

personuppgiftsbiträdesavtal mellan Lönecentrum och nämnden. (ny text) 

 

 
Ekonomisk förvaltning 
 

§ 2  

 

Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde 

inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten. 

 
Mandatperiod 
 

§ 3 

 

 Den gemensamma nämndens första mandatperiod börjar den 1 januari 2012 och 

löper därefter till den 1 januari året efter det att allmänna val till kommun-

fullmäktige hållits i hela landet, då nästkommande mandatperiod påbörjas. 

Härefter kommande mandatperioder löper fyra år. 
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Sammanträden 
 

§ 4  

 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 

sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat. 

 

Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 

ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 

villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på distans. 

 
Val av ledamöter och ersättare 
 
§ 5  

 

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Värdkommunen väljer två 

ledamöter och två ersättare, övrig samverkande kommun väljer en ledamot och 

en ersättare.  Varje samverkande kommun utser en ledamot och en ersättare. 

Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande. 

 

Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordförande och vice 

ordförande. Dessa funktioner utses av värdkommunens kommunfullmäktige 

bland dem som valts till att ingå i nämnden. Vice ordförande har funktion som 

ordförandes ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden och vice 

ordföranden om inte ordföranden har beslutat annat. Lönechefen, eller den som 

denne utser, är föredragande av ärenden i nämndens möten. ( ny text) 

 
 
Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring 
 
§ 6  

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 

tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

Om ersättarna inte valts proportionerligt ska de tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige fastställda ordningen. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. 

 

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En 

ersättare från samma parti har dock alltid rätt att träda in istället för en ersättare 

från ett annat parti. 

 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 

tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
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En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter 

tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in. 

 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 

tjänstgör. 

 
Ersättare för ordförande 
 
§ 7 

 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 

fullgör den till yngsta äldsta ledamoten ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills 

kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
 
Anmälan av förhinder 
 

§ 8 

 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del 

av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

 
Kallelse 
 

§ 9  

 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara på sammanträdet, senast åtta fem dagar före 

sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska 

den till åldern yngsta äldsta ledamoten gör det. 

 
 
Justering av protokoll 
 

§ 10 

 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
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Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. 

 
Reservation 
 

§ 11 

  

En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin 

reservation ska göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt 

som fastställts för justering av protokollet. 

 
Närvarorätt 
 
§ 12 

 

Kommundirektörerna i respektive samverkanskommun, eller den 

kommundirektören utser, har rätt att närvara vid nämndens sammanträden, då 

med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Den gemensamma 

nämnden kan medge att andra anställda får närvara vid sammanträden. 
 
 
 
Delgivning 
 

§ 13 

 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden 

bestämmer. 

 

 
 Undertecknande av handlingar 

 

§ 14 

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av annan ledamot vice 

ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

 
Delegation av beslutanderätt 
 
§ 15 

 

Omfattning av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till enligt 

kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer den 

gemensamma nämnden i särskild delegationsordning. 

 
Ersättning till förtroendevalda 
 
§ 16 
 
Respektive samverkande kommun betalar ersättning till kommunens ledamöter 

och ersättare i den gemensamma nämnden enligt respektive samverkande 

kommuns gällande bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 
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Revision  
 
§ 17 
 
Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas revisorer. 

Rapporter ska delges övriga kommuner. Nämnden ska granskas av var och en av 

samverkande kommunernas revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner. 

Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av 

fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna. 

Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i fråga 

som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget. 

 

 

_________ 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-06 

Diarienummer 
KS-2020/286 

 
Kommunstyrelsen 

Revidering av reglemente för IT-nämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för IT-nämnden att gälla från och med den 1 juli 

2020, under förutsättning att samtliga samverkande kommuners kommunfullmäktige 
antar reglementet.  

2. I och med att samtliga samverkande kommuner antar reglementet upphör det tidigare 
gällande reglementet att gälla.   

 
Sammanfattning av ärendet 
IT-nämnden är en gemensam kommunal nämnd som ägs av Knivsta, Tierps, Heby, 
Älvkarleby och Östhammars kommuner tillsammans, men drivs administrativt av Tierps 
kommun. Eftersom nämnden är gemensam kan inte reglementet ändras utan att samtliga 
medverkande kommuner tillåter det.  
 
Bakgrund 
Efter att revisionen granskat IT-nämndens reglemente och kommit med vissa anmärkningar 
har Tierps kommun arbetat fram en reviderad version som kommunen nu önskar att samtliga 
kommuner inom samarbetet antar.  
 
De ändringar som föreslås framgår av beslutet från IT-nämnden (§ 7, 2020-03-20). I förslaget 
till reglemente finns också ytterligare en ändring markerad i § 9, nämligen att vid omedelbar 
justering bör paragrafen redovisas skriftligt innan den justeras av nämnden. Detta är ett 
förtydligande i linje med SKR:s rekommendationer.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-05-06 
Beslut från IT-nämnden, § 7, 2020-03-20 
Förslag på reglemente  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Tierps kommun 
 

Daniel Lindqvist    Åsa Franzén 
Kommundirektör    Kanslichef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Revideringen av reglementet är en adminstrativ åtgärd som inte påverkar 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  
 
Barn tillfrågas inte vid antagande av administrativa dokument av den här typen.  
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 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

IT-nämnden

2020-03-20

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 7
Dnr 2020/5     

Revidering av Reglemente för IT-nämnden 
Beslut 
IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 

besluta

att anta Reglemente för IT-nämnden att gälla från och med den 1 juli 2020 

under förutsättning att samtliga samverkande kommuners 

kommunfullmäktige antar reglementet, samt

att nu gällande reglemente antaget i Tierps kommun KF § 85/2018, i Heby 

kommun KF § 87/2018, i Knivsta kommun KF § 112/2018, i Älvkarleby 

kommun KF § 56/2018 och i Östhammars kommun KF 77/2018 upphävs 

den 1 juli 2020. 

Sammanfattning av ärendet
IT-nämnden har mottagit PwC´s rapport angående Tierp kommuns 

anpassningar till lagstiftningsförändringar som kommer av ny 

förvaltningslag samt ny kommunallag. 

IT-nämnden kommer framöver att, som del av Tierps kommun, ingå i de 

kommande processerna för att fortlöpande uppdatera reglemente och 

delegationsordning för IT-nämnden. Utbildning av personal sker inom 

ramen för de processer som beslutas och anordnas av kommunstyrelsen. 

Följande revideringar föreslås: 

Ändring 1
Ursprunglig text:

§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 

eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten 

ordförandes uppgifter.

Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga 

uppgifter.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

IT-nämnden

2020-03-20

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Ändrat till:

§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 

eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten 

ordförandes uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills 
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Ändring 2
Ny paragraf:

§ 8 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller 

del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. På 

grund av den nya paragrafen numreras paragraf 8-16 om till 9-17. 

Ändring 3.
Ursprunglig text:

16 § Revision
Nämnden ska granskas av revisorerna inom värdkommunen och rapporten 
ska delges övriga kommuner. 
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av 

fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.

Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i 

fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från 

uppdraget.

Ändrat till:

§ 17 Revision 
Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas 
revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner. 
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av 

fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.

Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i 

fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från 

uppdraget.

Tierps kommuns mall för reglementen har använts.  
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Reglemente för IT-nämnden  

Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner har i särskilt 
samverkans-avtal kommit överens om att från och med 2019-01-01 inrätta en 
gemensam nämnd inom verksamhetsområdet it. Nämnden kallas it-nämnden. 
 
Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår som en del i 
värdkommunens organisation. 
 
För den gemensamma nämnden gäller utöver vad som följer i lag detta reglemente 
samt mellan de samverkande kommunerna ingångna avtal. 

Uppgifter 

1 §  Nämnden ansvarar för; 
 Strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden 
 Support/helpdesk av IT-relaterade områden 
 IT-drift av den centrala servermiljön för kommunerna 
 Att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma IT-

produkter och IT-tjänster  
 Hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser 

med varje kommun 
 Inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt 

motsvarande stöd för inventarieadministration av förvaltningarnas 
verksamhetskritiska IT-system 

 Förvaltningarnas kommunikationsnät 
 Avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden 

 
 Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd; 

 I kommunernas digitala utveckling / digitala transformation 
 För verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-

produkter och IT-tjänster, inklusive produkt- och modellval 
 För förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt 

  
 Ansvaret för kommunernas förvaltning, inklusive t ex krisberedskap och 

informations-säkerhet samt den så kallade digitala utvecklingen, åligger i sin 
helhet respektive kommun, men nämnden kan efter överenskommelse i 
digitaliseringsrådet ges i uppdrag av en eller flera kommuner att ta fram 
beslutsunderlag och medverka i dessa frågor. Särskilt bör nämnden arbeta 
för att se över möjligheter till gemensamma lösningar som stöd vid allvarlig 
samhällsstörning. Nämnden ansvarar för den tekniska och produktmässiga 
säkerheten som är ett stöd för kommunernas förvaltningsarbete. 

 
 Nämnden ansvarar för att leveranserna inom de olika områdena sker enligt 

överenskomna servicenivåer. Dessa nivåer bör vara gemensamma för 
samtliga kommuner, men enstaka skillnader kan förekomma. Nivåerna 
beslutas av nämnden på förslag från digitaliseringsrådet efter beredning 
tillsammans med it-förvaltningen, se närmare beskrivning i 
samverkansavtalet. Överenskomna servicenivåer avrapporteras regelbundet 
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till funktioner som beslutas av varje kommun. En årlig avstämning av 
nivåerna sker efter beredning och med beslut i nämnden. 

  
 Hantering och lagring av personuppgifter regleras i separata 

personuppgiftsbiträdesavtal mellan berörd kommun och nämnden.  

Ekonomisk förvaltning 

2 §  Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt 
förvaltningsområde inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten. 

Mandatperiod 

3 § Nämndens första mandatperiod börjar 1 januari 2019 och löper därefter till 
31 december det år val till kommunfullmäktige hållits i hela landet, då 
nästkommande mandatperiod påbörjas. Den första mandatperioden är då 1 
januari 2019 till och med 31 december 2022. Härefter kommande 
mandatperioder är på fyra år. 

Sammanträden 

4 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat. 
Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det, eller om ordförande anser att det behövs. 
 
Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans. Sådant 
samman-träde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på 
distans. 

Val av ledamöter och ersättare 

5 §  Nämnden består fem ledamöter och fem ersättare. Varje samverkande 
kommun utser en ledamot och en ersättare. 
 
Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordförande och vice 
ordförande. Dessa funktioner utses av värdkommunens kommunfullmäktige 
bland dem som valts till att ingå i nämnden. Vice ordförande har funktion 
som ordförandes ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden 
och vice ordföranden om inte ordföranden har beslutat annat. IT-chefen, 
eller den som denne utser, är föredragande av ärenden i nämndens möten. 
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Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring 

6 §  Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från samma kommun som 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger. 
 
Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör. 

Ersättare för ordförande 

7 §  Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten 
ordförandes uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills 
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Anmälan av förhinder 

8 §  En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller 
del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.  

Kallelse 

9 §  Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara på sammanträdet, senast fem dagar 
före sammanträdesdagen. 

 
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 
ska den till åldern äldsta ledamoten gör det.  
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Justering av protokoll 

10 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns digitala 
anslagstavla.  

Reservation 

11 §  En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin 
reservation ska göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.  

Närvarorätt 

12 §  Kommundirektörerna i respektive samverkanskommun, eller den 
kommundirektören utser, har rätt att närvara vid nämndens sammanträden, 
då med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Den 
gemensamma nämnden kan medge att andra anställda får närvara vid 
sammanträden.  

Delgivning 

13 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, föredragande eller annan 
anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 

14 §  Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordförande och 
kontrasigneras vid behov av anställd som nämnden bestämmer. 

Delegation av beslutanderätt 

15 §  Omfattning av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till 
enligt kommunallagen bestämmer den gemensamma nämnden i särskild 
delegationsordning. 

Ersättning till förtroendevalda 

16 §  Respektive samverkande kommun betalar ersättning till kommunens 
ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden enligt respektive 
samverkande kommuns gällande bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda. 
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Revision 

17 §  Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas 
revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner. 
 
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av 
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna. 
 
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i 
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från 
uppdraget. 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-15 

Diarienummer 
KS-2020/414 

   
 

Kommunstyrelsen 

Revidering av överförmyndarnämndens reglemente  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige tillåter att ledamöter och ersättare i den gemensamma 
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans.  

2. Ett tillägg till nämndens reglemente görs i enlighet med förslag från Uppsala kommun 
daterat 2020-05-12, ”Bilaga 1”.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen kan kommunfullmäktige tillåta att ledamöter närvarar på distans i 
nämnderna, vilket i så fall måste skrivas in i nämndens reglemente. Överförmyndarnämnden 
är en gemensam nämnd som ägs av Uppsala, Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, 
Östhammar och Håbo kommuner. För att ändra nämndens reglemente krävs beslut i 
samtliga kommuners kommunfullmäktige.  
 
Bakgrund 
Uppsala kommun har den 14 maj 2020 bett samtliga ägarkommuners fullmäktige om en 
ändring i överförmyndarnämndens reglemente för att tillåta att nämndens ledamöter kan 
närvara på distans.  
 
Förslaget om ändring kommer från överförmyndarnämndens ägarsamråd. En utredning har 
gjorts av Uppsala kommuns kommunledningskontor med ett förslag till beslut. 
Beslutsmeningarna har justerats något för att anpassas till Knivsta kommuns mallar, men 
ingen ändring i sak är gjord.  
 
Förutsättningar för distansnärvaro och problemet med sekretess 
För att distansnärvaro ska tillåtas ska de beslutande se och höra varandra på lika villkor, 
enligt kommunallagen. Detta innebär någon form av videosamtal. Knivsta kommun tillåter 
redan distansnärvaro i nämnderna och använder möjligheten aktivt sedan coronapandemin 
aktualiserat behovet. 
 
Överförmyndarnämnden hanterar ärenden som är belagda med sekretess. Det finns 
utmaningar med att hantera sekretessärenden över videolänk, eftersom det måste 
säkerställas att den sekretessbelagda informationen inte kan uppfattas av obehöriga. Under 
förutsättning att överförmyndarnämnden löser problemet med sekretesshanteringen finns det 
dock inget att invända mot att tillåta distansnärvaro i nämnden.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-05-15 
Tjänsteskrivelse från Uppsala kommun 2020-05-12 med bilaga, ”Bilaga 1” 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Överförmyndarnämnden 
 

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

Överförmyndarnämnden behandlar ärenden som rör barn och möjligheten till distansnärvaro 
påverkar även barns rätt till sekretess.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Överförmyndarnämnden måste säkerställa att sekretess skyddas vid distansnärvaro. Barnen 
som berörs kommer dock att gynnas av att beslut kan fattas, så att ärenden inte drar ut på 
tiden i onödan.  
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Att inte tillåta distansnärvaro säkerställer ett starkare sekretesskydd, men kan innebära att 
beslut inte kan fattas, vilket strider mot förvaltningsrättsliga principer. 
 
 
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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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
Click or tap here to enter text.

Revidering av överförmyndarnämndens
reglemente

Förslag t ill beslut

Ägarsamrådet för den gemensamma överförmyndarnämnden förslår
kommunfullmäktige i Uppsala, Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar
samt Håbo besluta

1. att tillåta att ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans, samt

2. att göra tillägg till nämndensreglementei enlighet med bilaga 1.

Ärendet

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på distans
för ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndanämnden,aktualiserats.
Gällande kommunallag medger deltagande på distans. För att det ska vara möjligt för
ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden att delta i
nämndens sammanträden på distans, måste beslut om det fattas avkommun-
fullmäktige i de samverkande kommunerna. Därutöver måste reglementet för
nämnden innehålla föreskrifter om i vilken utsträckningdet får skesamt vad som i
övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det föreslås att respektive kommunfullmäktige i
de samverkande kommunerna beslutar att deltagande på distans ska tillåtas och att
det görs ett tillägg om det i nämndens reglemente.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer:
Tjänsteskrivelse 2020-05-12 ÖFN-2020-18

Handläggare:
Lena Grapp stadsjurist

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen, KL, ska fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 

ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska 
ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 § ”genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 

villkor”. 

Det föreslås att det görs ett tillägg, i enlighet med bilaga 1, i reglementet för den 
gemensamma överförmyndarnämnden, att nämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Att det ska föreligga ”särskilda 
skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum, markerar att 

distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk 

närvaro. I förarbetena ges som exempel på särskilda skäl att någon ledamot på grund 
av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt att komma 

till sammanträdet eller att ett ärende brådskar.  Även den omständigheten att 
ledamöter och ersättare som är äldre än 70 år eller tillhör en riskgrupp som, enligt 

Folkhälsomyndigheten ska begränsa sina nära kontakter, bör kunna betraktas som 

särskilda skäl.  

Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra. Det är alltså inte tillräckligt att de som är närvarande i 
sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den 
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om 

flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. Ljud- och 
bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvalitet. Om kvaliteten 

försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av 
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.  

Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs 
andra krav eftersom dessa vid votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska 

lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de 
beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i 

förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan 
uppfyllas får deltagande på distans inte ske vid sammanträden då sluten omröstning 
kan komma att tillämpas.  

Vid deltagande på distans i ett sammanträde bör ordföranden och de ledamöter som 

deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där de distansdeltagande 
ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om 
det inte kan garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans. Eftersom 

nämndens ärenden i huvudsak utgörs av ärenden som innefattar uppgifter som 

omfattas av sekretess, måste ordföranden även beakta denna omständighet vid 

ställningstagande om deltagande på distans ska tillåtas. 

I bestämmelsen föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar 
närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på 
distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in. Det är nämndens ordförande 

som avgör om närvaro på distans får ske. 

För att deltagande på distans i överförmyndarnämndens sammanträden ska 
möjliggöras föreslås att beslut om detta fattas och att det görs ett tillägg i nämndens 

reglemente i enlighet med bilaga 1. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse  

 Bilaga 1, tillägg till överförmyndarnämndens reglemente 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Bilaga 1 t ill ärende om tillägg t ill
reglemente för gemensam
överförmyndarnämnd
Sammanträde på distans

10 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud-och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före sammanträdet anmäla
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.

Datum: Diarienummer:
2020-05-12 ÖFN-2020-00018

Kommunledningskontoret
Bilaga t ill tjänsteskrivelse

Handläggare: Lena Grapp
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-30 

Diarienummer 
KS-2020/384 

   
 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2021 
Förslag till beslut 
 

1. År 2021 sammanträder kommunstyrelsen följande dagar:  
25 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 24 maj, 23 augusti, 27 september, 25 oktober, 6 
december.  

2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
År 2021 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar: 
10 februari, 17 mars, 28 april, 9 juni, 22 september, 20 oktober, 24 november. 
Kommunfullmäktige behandlar budget för nästkommande år på sammanträdet den 22 
september.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning och reglemente ska kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
bestämma sina sammanträdestider för nästkommande år.   
 
Övergripande om sammanträdesplaneringen 
Förslaget till sammanträdesplanering har anpassats efter kommunens ekonomiska 
årsplanering, som också står under vissa lagkrav. Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar 
och skollov.  

Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar hur många sammanträden fullmäktige ska ha. 
Det finns en överenskommelse i Knivsta kommun om att kungörelsen och handlingarna till 
fullmäktiges sammanträden ska skickas till ledamöter och ersättare två helger innan 
sammanträdet. För att detta ska fungera krävs att kommunstyrelsen, som beredande organ, 
har sina sammanträden tillräckligt långt innan fullmäktiges sammanträden för att protokoll 
därifrån ska hinna justeras innan utskicket till kommunfullmäktige. I praktiken innebär detta 
ungefär en månads mellanrum mellan kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträden. Den sammanträdesplanering som föreslås i tjänsteskrivelsen tar hänsyn till 
detta i så hög utsträckning som möjligt, med hänsyn till helgdagar med mera. 

År 2021 kommer budget beslutas av kommunfullmäktige på sammanträdet i september. 
Förslaget är därför att låta sammanträdet i juni äga rum lite tidigare än vanligt, och inte ha ett 
sammanträde i maj. Sammanträdena i maj och i juni ligger normalt väldigt nära varandra i tid, 
på grund av helgdagarna i maj och behovet av att anpassa för den kommande 
sommarledigheten.  

Nämndernas sammanträdesplanering 
När fullmäktige och styrelsen fastslagit sina sammanträdestider kan övriga nämnder planera 
sina. Utöver ovanstående begränsningar tillkommer nu ett arbete med att passa in 
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sammanträden för att få ett flöde av ärenden vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige. 
Dessutom har kommunen i praktiken bara ett sammanträdesrum som fungerar bra för 
nämndssammanträden, vilket innebär att det inte är möjligt för nämnder att ”dela” 
sammanträdesdatum. För att minska sårbarheten vid sjukdom strävar nämndsekreterar-
gruppen också efter att inte lägga sammanträden för tätt. Av allt detta följer att det finns 
mycket små möjligheter att justera planeringen när den väl gjorts utifrån ovanstående 
faktorer, något som även gäller utskottssammanträden. Arbetet förenklas betydligt om 
nämndernas sammanträden äger rum på olika veckodagar.  

Kommunstyrelsens planering av utskottssammanträden 
Utskottens sammanträdestider kommer att planeras separat.  

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget innebär en minskning av antalet sammanträden med kommunfullmäktige med ett.   
 
Enligt uppgifter från 2018 beräknas ett kommunstyrelsesammanträde kosta ca 45-50 000 
kronor, och ett extra fullmäktigesammanträde ca 110 000 kronor. Observera att detta är 
beräknat på relativt långa sammanträden, vilket för kommunfullmäktiges del innebär ungefär 
4-5 timmar. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-30 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder och bolag 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Revisorerna 
Nämndsekreterargruppen 
Kommunikationsenheten 
 

 
 
 
 

Daniel Lindqvist   Åsa Franzén 
Kommundirektör   Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen, i synnerhet för sammanträden som ligger på kvällstid.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Planeringen har tagit hänsyn till skollov.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Att sammanträden som regel förläggs på datum utanför skolloven innebär inte att 
förberedande arbete inte kan behöva göras under skollov eller liknande.  

 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-30 

Diarienummer 
KS-2020/316 

   
 

Kommunstyrelsen 

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar den uppdaterade överenskommelsen om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har godkänt överenskommelsen och 
rekommenderar samtliga regioner och kommuner att anta den. Socialnämnden har berett 
ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelsen. Samverkansreglerna 
bedöms vara adekvata och ge långsiktiga förutsättningar för en välfungerande samverkan 
mellan aktörerna. Överenskommelsen innebär ingen ekonomisk konsekvens för kommunen.  
 
Nivå på beslutet 
Eftersom det vanligaste är att kommunstyrelsen i respektive kommun antar 
överenskommelsen har förvaltningsledningen gjort bedömningen att så ska ske även i 
Knivsta kommun. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 
Bedömningarna är gjorda i socialnämndens tjänsteutlåtande, som även ingår i underlaget för 
kommunstyrelsens beslut.   
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-30 
Beslut från socialnämnden, § 41, 2020-03-26 
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-03-09 
Meddelande från SKR:s styrelse, nr 18/2019, Rekommendation om överenskommelse  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
SKR 
 

 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör  
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Handläggare 
Catrin Josephson 
Socialchef 

Tjänsteskrivelse 
2020-03-09 
   

Diarienummer 
SN-2020/92 

   
 

Socialnämnden 

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicinska industrin och laboratorietekniska industrin 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta den uppdaterade överenskommelsen om 
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har godkänt Överenskommelse om 
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin samt beslutat att rekommendera 
samtliga regioner och kommuner att anta överenskommelsen.  
 
Förvaltningen bedömer att samverkansreglerna är adekvata och ger långsiktiga 
förutsättningar för en välfungerande samverkan mellan aktörerna. Överenskommelsen 
innebär ingen ekonomisk konsekvens för kommunen. 
 
Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 13 december beslutat att godkänna 
bifogad överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 
samt att rekommendera regioner och kommuner att anta överenskommelsen.  
 
Det har sedan många år tillbaka funnits gemensamt överenskomna regler, kallade 
”Samverkansreglerna”, rörande samverkan mellan hälso- och sjukvårdens och industrins 
medarbetare och chefer. Parter är SKR, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech 
och Swedish Labtech. Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag, 
men även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Utgångspunkten för 
all samverkan är alltid att ge patienterna en ändamålsenlig, evidensbaserad, kostnadseffektiv 
och säker vård. 
 
SKR har erfarit att ovanstående samverkansregler varit otillräckligt kända av såväl regioner 
som kommuner och dessutom har det funnits ett behov av revidering och uppdatering. När 
SKR nu beslutat om uppdaterade samverkansregler eftersträvas även en bredare förankring 
och efterlevnad av reglerna.  
 
Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna delats upp och består av två 
delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig 
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karaktär samt en bilaga med specificerade samverkanssituationer som stöd för samverkan. 
Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.  
 
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 
Förvaltningen bedömer att förslaget till överenskommelse ger långsiktiga och stabila 
förutsättningar för att utveckla och öka kunskapen om samverkan mellan aktörerna till 
dagens kontext.  
 
Förvaltningen bedömer att samverkansreglerna är adekvata och ger långsiktiga 
förutsättningar för en välfungerande samverkan mellan aktörerna. Överenskommelserna 
beskriver hållbara principer som är enkla att förhålla sig till. Förvaltningen bedömer att 
Knivsta kommun bör ställa sig bakom överenskommelsen.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Överenskommelsen bedöms inte ha någon ekonomisk konsekvens för Knivsta kommun.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

 

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

 
 
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 



MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 18/2019 

Vårt ärendenr: 
19/00013 

2019-12-13 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skr.se, Org nr: 222000-0315, www.skr.se 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om 
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 
fr.o.m. 2020 

Ärendenr: 19/01386 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat  

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin, 

att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, 
samt 

att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Bakgrund 
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare 
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges 
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och 
Swedish Labtech. 

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt 
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning 
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industri-
organisationerna i särskild ordning.  

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderni-
seras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, 
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots 
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att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- 
och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig 
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner 
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med 
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får 
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla 
inblandade parter vid samverkan. 

SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över 
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av 
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida 
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling 
för både hälso- och sjukvård som industrin.  

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp 
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s 
webbplats, skr.se.  

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner 
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 
chefer har kunskap om dem. 

Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 

https://skr.se/


 
 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDU-
STRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur med-
arbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med 
varandra.  

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för 
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att 
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt. 

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, 
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård 
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.  

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egen-
åtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att 
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.  

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.   

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överens-
komna samverkansregler. 

 

 

Anders Knape                                                   Malin Parkler   

Sveriges Kommuner och Regioner          Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB 

 

 

Helena Bragd    Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech                                        Swedish Labtech 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Allmänna förutsättningar  
I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under 
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar.  

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att 
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan 
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskaps-
insamling,  utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre 
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och 
sjukvård som är av stor vikt för samhället.  

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-
baserad, kostnadseffektiv och säker vård.  

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fort-
bildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder 
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare 
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande 
så att de är anpassade till sin samtid. 
 
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i 
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. 
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorie-
teknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska 
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.  

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya 
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av 
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där 
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskaps-
styrning kan medverka till informationsspridning av kunskap. 

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätt-
håller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som 
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.  

Samverkansreglernas omfattning 
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa 
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorie-
teknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.  

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive 
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och 
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.  

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Bärande principer och regler 
Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta.  

Följande principer gäller vid all form av samverkan 
Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 

innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.  

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet 
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upp-
handling och beskattning. Detta för att säkerställa att skatte-
medlen används korrekt, att patienter och användare kan 
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att 
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Sam-
verkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att 
äventyra förtroendet.  

Nyttoprincipen  Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov 
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska 
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv. 

Transparensprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara 
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, för-
fattningar, affärs- och uppförandekoder och policys.   

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedels-
industriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verk-
samheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Proportionalitetsprincipen Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhåll-
ande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 
tjänst som utförs.  

Måttfullhetsprincipen Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av 
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på mått-
fullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteende-
påverkande för mottagaren.  

Dokumentationsprincipen All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri 
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning före-
kommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal 
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, 
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år 
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda- 
eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå. 
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Följande regler gäller vid all form av samverkan 
Grundregel                         Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 

hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

Godkännande av deltagande Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbets-
givarens godkännande för deltagande är inhämtat.  

Måltider Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med 
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning 
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte 
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens 
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.  

Alkohol  Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske 
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig   
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas. 

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i 
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras 
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  

Resor Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära 
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor 
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras 
för resor (> 6h) utanför Europa. 

Medföljande  Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får 
inte delta. 

Sponsring Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkes-
mässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster 
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med 
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver 
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast 
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad 
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, 
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen 
eller begäras av hälso- och sjukvården. 

Val av ort och lokal Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster 
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av 
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap 
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. 

Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska 
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritids-
orter under säsong och platser som är kända för sin exklu-
sivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under 
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella 
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrange-
manget - till exempel idrottstävlingar.  
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Definitioner 
Bisyssla Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 

av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.  

Hälso- och sjukvård  All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regi-
oner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal 
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).  

Industri Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och 
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den sven-
ska marknaden.   

Medarbetare  Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdrags-
tagare eller konsult. 

Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den 
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjuk-
vården bestämt att den ska utföra, förutom författnings-
reglerade arbetsuppgifter. 

Sjukvårdshuvudman Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.   

Verksamhetschef Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och som har det samlade 
ledningsansvaret.  

Produktinformation  Med produktinformation avses sammankomst med syfte att 
informera om en produkts specifika egenskaper eller hand-
havande i marknadsföringssyfte.  

Sponsring  Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det 
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. 
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller 
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en 
donation, där en motprestation saknas.   

Sammankomst Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare 
och chefer och industrin interagerar med varandra. Samman-
komst kan även ske på distans. 

Konsultation  Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför 
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom 
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ s.k. advisory boards. 
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINAN-
SIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN 
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.  

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i före-
kommande fall i egna etiska regelverk. 

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och industrin.  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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7) Utvecklingsprojekt  där hälso-och sjukvården och läkemedelsföretag 
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1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och 
säkert handhavande och funktion  

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 
Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska 
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla 
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av 
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som 
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för 
produktuppdateringar och ersättningsprodukter. 

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medic-
intekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska 
användas.  

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver 
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav 
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat 
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller 
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat 
träning på den normala arbetsplatsen. 

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och 
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller 
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. 
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller samman-
komst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen. 

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinforma-
tion stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. 
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna. 

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 
Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknads-
föringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via 
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) 
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal. 

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven 
i produktens riskhanteringsplan.  

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller 
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbets-
platsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.  

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra 
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan 
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges 
utanför arbetsplatsen. 
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga rele-
vanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande prin-
ciperna i detta regelverk.  

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 
En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant 
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller 
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter 
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna 
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en 
aktivitet i marknadsföringssyfte. 

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för 
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett. 

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I 
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske 
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral. 

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbets-
plats och under arbetstid.  

3) Övriga sammankomster 
Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad 
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.  

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå 
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter. 

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade 
regler för dessa specificeras.  

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en 
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. 

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, 
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. 

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av 
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska 
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av 
resa eller hotell göras. 

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.   
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 
Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- 
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till 
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.    

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga 
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef. 

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedels-
kommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-
tekniska chefer. 

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till 
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för 
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra 
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel:  Större utbildningstillfälle, 
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och 
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till. 

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade 
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella 
sidoarrangemang.  

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.  

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på 
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om 
inte särskilda skäl motiverar annat.  

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin   
Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin 
där parterna delar på ansvar och kostnader.  

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för 
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.  

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan. 

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader 
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, 
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står 
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och 
liknande. 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part  
Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta 
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten. 
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras 
eller erbjudas. 

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild 
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring 
begäras eller erbjudas. 

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, 
kurssekreterare och liknande. 

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten 
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad 
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda 
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så 
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett 
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.  

4) Konsultation och uppdrag för industrin 
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i 
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ, så kallade advisory boards.  

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär 
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande  bisyssleregler tillämpas.  

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens 
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän 
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och 
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, 
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till 
arbetsgivaren.   

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag 
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i 
aktuell jävsdeklaration. 

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar 
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett 
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta 
åtgärder utifrån den information som inhämtats.  

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet 
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det 
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det 
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs 
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.  

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.   

5) Stipendier 
Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas 
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge 
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden. 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning 
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, 
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och 
transparent.  

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får 
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning. 

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens 
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler. 

6) Donationer 
Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie 
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala 
aktiviteter.  

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling 
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i 
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner. 

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller 
tjänster.   

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha 
olika syften.  

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig 
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i 
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.  

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar 
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och 
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild 
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- 
och sjukvården.  

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten 
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens 
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, 
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).  

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska 
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader 
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för 
utvecklingsprojektet.  

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.  



7 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.  

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

• samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska 
utföras inom ramen för konsultavtal,  

• erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller 
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional 
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är 
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, 
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram. 

8) Referenskund 
Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, 
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att 
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift. 

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla 
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget 
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.  

9) Marknadsundersökningar 
Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg 
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får 
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag 
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den 
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt 
ICC/ESOMAR.  

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte 
annat överenskommits i det enskilda fallet.  

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig 
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med 
vid var tid gällande dataskyddslag. 

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. 
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast 
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel 
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent 
av gällande prisbasbelopp/KPI.  

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 
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Handläggare 
Ida Larsson 
Samordnare integration och 
folkhälsa 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-30 

Diarienummer 
KS-2020/323 

   
 

Kommunstyrelsen  

Program för integration och etablering 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan mellan berörda kontor 
ta fram förslag till program för integration och etablering för Knivsta kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta har haft en av landets snabbaste befolkningsutveckling procentuellt sett och 
förutsättningarna idag och framåt är påtagligt annorlunda mot när kommunen var nybildad. 
Alla påverkas om ett växande samhälle leder till ökad segregation. Ett segregerat samhälle 
riskerar att inte hålla samman, vilket bland annat påverkar känslan av gemenskap, trygghet 
och tillit. Ett lyckat integrationsarbete har ett stort positivt utfall på samhällsnivå och är en 
förutsättning för ökad välfärd liksom social och ekonomisk hållbarhet. Framgångsrik 
integration är en viktig del i att lösa samhällsutmaningarna för att uppnå målen i Agenda 
2030, inte minst mål 10 som har fokus på minskad ojämlikhet. I delmål 10.2 står bland annat 
att man till år 2030 ska ”möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, 
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet”. Att nå detta mål är i sin tur 
direkt beroende av hur väl vi lyckas med att nå målen om en god hälsa och välbefinnande 
(mål 3), god utbildning för alla (mål 4) och anständiga arbetsvillkor för alla (mål 8). 
 
Integration berör alla verksamheter i kommunen och förvaltningen ser därför ett behov av att 
ta fram ett program för integration och etablering, som ger kommunen förutsättningar att 
sammanfatta vilken önskvärd riktning och målsättning som eftersträvas. Därtill vilka 
strategier och metoder kommunen behöver använda för att öka förutsättningarna till en god 
integration och etablering.  
 
Ett program för integration och etablering bör ha en kartläggning över vem som gör vad som 
underlag samt utgöra ett komplement till, och vara i enlighet med, befintliga styrdokument. 
Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente ansvar för det strategiska arbetet med att främja 
integration. 
 
Kommunstyrelsen föreslås med stöd av reglementet vara ansvarig för framtagande av ett 
program för integration och etablering i Knivsta kommun. Framtagande av programmet sker 
gemensamt genom samverkan på förvaltningsnivå. Frivillignätverket som idag står för många 
viktiga aktiviteter inom integrationsarbetet i kommunen kommer att tillfrågas att delta som 
referensgrupp till framtagandet av programmet. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnad för framtagande av ett program för integration och etablering bör kunna hanteras 
inom befintlig budget för integration. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-30 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Socialchef  
Kanslichef  
 

Åsa Franzén  Catrin Josephsson  
Kanslichef  Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet att uppdra förvaltningen att ta fram ett program för integration och etablering 
påverkar inte barn direkt. Beslutet innebär att barn påverkas indirekt genom att barn vid 
framtagandet av programmet ska tillfrågas. Eventuella konsekvenser för barn ses över och 
hanteras i arbetet med att ta fram programmet. 
 
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  
 
Se svaret under fråga 1. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Elin Yilmaz 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-29 

Diarienummer 
KS-2020/351 

   
 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med intern kontroll 
2019 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete 

med intern kontroll 2019. 
2. Rapporten anmäls till kommunfullmäktige. 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för intern kontroll gällande uppföljning, granskning och utvärdering för 
Knivsta kommun och dess bolag ska kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämnder 
och styrelsers rapporter, utvärdera kommunens system för intern kontroll. Rapporten ska 
också vid behov innehålla förslag på förbättringsåtgärder. Denna rapport innefattar även 
intern kontroll avseende ekonomi, vilket regleras av reglementet för intern kontroll avseende 
ekonomiska transaktioner. 
 
Bakgrund 
Uppföljningen av nämnders och styrelsers arbete med intern kontroll 2019 visar att 
nämndernas arbete med intern kontroll fungerar väl, men att det finns ett visst utrymme för 
förbättringar samt krav på att kontrollområdena genomförs som utsatt. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslag till beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-29 
Rapport - Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med intern kontroll 2019 med 
bilagor 
 
 
 
Daniel Lindqvist  

Kommundirektör 

 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialnämnden  
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Utbildningsnämnden  
Samhällsutvecklingsnämnden  
Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnden  
Valnämnden  
Gemensamma IT-nämnden 
Överförmyndarnämnden  
Lönenämnden  
Knivstabostäder AB  
Kommunfastigheter i Knivsta AB  
Alsike Fastighets AB  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej x  
 
Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 2018 syftar till att 
visa på hur verksamheterna har arbetat med internkontroll. Internkontrollen syftar till att 
säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, 
säkerhet, efterlevnad av lagar, regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. 
Beslutet om att godkänna uppföljningen av internkontrollen bedöms inte påverka barn på 
ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande 
internkontrollsystem. 
 
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 



 

 

 
2020-04-27 
Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med 
intern kontroll 2019 
KS-2020/351  
 
1 Sammanfattning och diskussion med förbättringsområden 

Den interna kontrollen skall främst vara en integrerad del i de olika verksamhets- och 
ekonomiprocesserna, även om de ibland måste kompletteras med fristående kontrollmoment. 
Under 2019 har samtliga nämnder och bolag förutom valnämnden tagit fram intern kontrollplaner 
samt följt upp dessa. Flera av nämndernas kontrollområden har utgått av olika skäl som 
implementering av styr-och ledningssystem samt översyn av den interna kontrollprocessen. 
Fullständig information redovisas i respektive nämnd eller bolags uppföljning separat. 
 
Bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
verksamhetsområden. Bolagsstyrelserna ska följa de delar i kommunens riktlinjer som gäller de 
kommunala bolagen. Att de kommunala bolagen har fastställt intern kontrollplaner för 2019 är 
mycket positivt, precis som 2018. Ett fortsatt utvecklingsarbete rekommenderas.  
 
Syftet med för denna uppföljnings gällande reglemente för intern kontroll är att nämnder och 
styrelser med rimlig grad av säkerhet ska försäkra sig om att verksamheten bedrivs enligt uppsatta 
mål och föreskrifter samt med rätt kvalitet. Det är därför positivt att samtliga nämnder och bolag 
med undantag för valnämnden tagit fram intern kontrollplaner. 

Enligt reglementet för intern kontroll avseende ekonomiska transaktioner (Attestreglemente) ska 
en intern kontrollplan tas fram årligen. Någon sådan har inte tagits fram för 2019, 
ekonomikontoret har meddelat att i nytt reglemente för intern kontroll kommer ekonomiska 
transaktioner ingå. Beslut om nytt reglemente för intern kontroll togs januari 2020 i 
Kommunfullmäktige. 

De viktigaste förbättringsområdena utifrån 2019 års arbete med intern kontroll är: 

 

• Resursfördelning mellan större utvecklingsprojekt och intern kontroll behöver ses över så 
att intern kontrollmoment inte skjuts fram eller utgår på grund av resursbrist. 
 

• Bolagens arbete med intern kontroll fortsätter utvecklas. Närmast bör bolagens 
utvecklingsarbete koncentreras till att den egna arbetsgången harmoniseras med 
nämndernas processer för den interna kontrollen och i enlighet med det nya reglementet. 

• Implementering av beslutat reglemente för intern kontroll i både nämnder och bolag där 
det nya reglementet implementeras under 2020. 



 

 

2 Bakgrund 
I kommunallagen uttrycks nämndernas ansvar för den interna kontrollen i 6 kap. 7 §. 
Kommunfullmäktige tydliggör kommunens arbete och ansvar för intern kontroll genom sitt 
reglemente för intern kontroll gällande kvalitet. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 
nämnder/styrelsers rapporter, utvärdera kommunens system för intern kontroll. Rapporten ska 
också vid behov innehålla förslag på förbättringsåtgärder. Rapporten omfattar samtliga nämnder 
och bolag, inklusive lönenämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden och dessutom arbetet 
med intern kontroll avseende ekonomi. 
Intern kontrollen utgörs av aktiviteter som en organisation utför för att se till att verksamheten 
bedrivs på ett effektivt sätt, så att uppsatta mål nås och att fel och ineffektivitet undviks. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 
Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar för att ett koncernövergripande system för intern 
kontroll upprättas och att detta utvärderas och utvecklas. 
 
Reglemente för intern kontroll 

I Knivsta finns ett reglemente för intern kontroll avseende ekonomi och ett annat avseende 
kvalitet giltiga för 2019 års uppföljning av intern kontroll. Reglementet för intern kontroll 
gällande kvalitet omfattar även de kommunala bolagen.  
 
Enligt de reglementen för intern kontroll som gällde under aktuellt år för uppföljningen, 2019, ska 
varje nämnd och bolag anta intern kontrollplaner som talar om vad som ska granskas och utvärderas 
under året.  Varje nämnd och styrelse ska rapportera antagen intern kontrollplan till kommunstyrelsen. 
Antagna intern kontrollplaner ska följas upp årligen av nämnden och styrelsen. Om det genom intern 
kontrollplanen framkommer akuta fel eller brister ansvarar nämnden eller styrelsen för att direkt 
rapportera detta till kommunstyrelsen tillsammans med planerade eller vidtagna åtgärder. 
 
Reglementet för intern kontroll avseende kvalitet samt reglementet för intern kontroll avseende 
ekonomiska transaktioner (Attestreglemente) reviderades under 2019 och beslutades januari 2020 
(KS-2019/748-1). I och med revideringen finns nu ett reglemente som inkluderar intern kontroll 
för både ekonomi och kvalitet. Det nya reglementet för intern kontroll omfattar arbete med 
planering, genomförande och uppföljning av intern kontroll från och med 2020. 
 



 

 

3 Nämndernas arbete med intern kontroll 
3.1 Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnden 
Det antogs en intern kontrollplan för bygg- och miljönämndens verksamheter för 2019. Planen 
innehåller de delar som föreskrivs i kommunens reglemente för intern kontroll, inklusive en 
dokumenterad behovs- och riskanalys. Analysen är utförd av bygg- och miljönämndens 
arbetsutskott och förvaltningen. Nämnden har tagit beslut om att godkänna intern kontrollplanen 
samt att anmäla den till kommunstyrelsen. Även uppföljningen av intern kontrollplanen 
beslutades av nämnden och anmälde till kommunstyrelsen. 
På grund av implementering av styr- och ledningssystem samt översyn av intern 
kontrollprocessen har ett kontrollområde av tre planerande inte genomförts. Inga akuta fel har 
rapporterats under året. 
 
3.2 Samhällsutvecklingsnämnden 
Det antogs en intern kontrollplan för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter för 2019. 
Planen innehåller de delar som föreskrivs i kommunens reglemente för intern kontroll, inklusive 
en dokumenterad behovs- och riskanalys. Analysen är utförd av samhällsutvecklingsnämndens 
arbetsutskott och förvaltningen. Nämnden har tagit beslut om att godkänna intern kontrollplanen 
samt att anmäla den till kommunstyrelsen. Även uppföljningen av intern kontrollplanen 
beslutades av nämnden och anmäldes till kommunstyrelsen. På grund av implementering av styr- 
och ledningssystem samt översyn av intern kontrollprocessen har två av tre planerade 
kontrollområden inte genomförts. 
Inga akuta fel har rapporterats under året. 
 
3.4 Kommunstyrelsen 
Det antogs en intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2019. Planen innehåller 
de delar som föreskrivs i kommunens reglemente för intern kontroll, inklusive en dokumenterad 
behovs- och riskanalys. Analysen är utförd av kommunstyrelsens arbetsutskott och förvaltningen. 
Nämnden har tagit beslut om att godkänna intern kontrollplanen. Även uppföljningen av intern 
kontrollplanen beslutades av nämnden. 
Uppföljningen av intern kontrollplanen för 2019 visar att två av tre kontroller genomförts med 
rapportering under våren 2020. Det tredje kontrollområdet skulle utföras i mån av tid, men har 
inte kunnat prioriteras. 
Inga akuta fel har rapporterats under året. 
 
3.5 Socialnämnden 
Det antogs en intern kontrollplan för socialnämndens verksamheter för 2019. Planen innehåller de 
delar som föreskrivs i kommunens reglemente för intern kontroll, inklusive en dokumenterad 
behovs- och riskanalys. Analysen är utförd av socialnämndens arbetsutskott och förvaltningen. 
Nämnden har tagit beslut om att godkänna intern kontrollplanen samt att anmäla den till 
kommunstyrelsen. Även uppföljningen av intern kontrollplanen beslutades av nämnden och 
anmäldes till kommunstyrelsen. 
Uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019 visar att majoriteten av alla inplanerade 
uppföljningar genomfördes under året. Vissa uppföljningar genomfördes dock inte och det beror 
framförallt på att resurser istället lades på implementering av styr- och ledningssystem samt översyn 
av den interna kontrollprocessen.  
Inga akuta fel har rapporterats under året. 
 
 
 



 

 

3.6 Utbildningsnämnden 
Det antogs en intern kontrollplan för utbildningsnämndens verksamheter för 2019. Planen 
innehåller de delar som föreskrivs i kommunens reglemente för intern kontroll, inklusive en 
dokumenterad behovs- och riskanalys. Analysen är utförd av utbildningsnämndens arbetsutskott 
och förvaltningen. 
Nämnden har tagit beslut om att godkänna intern kontrollplanen samt att anmäla den till 
kommunstyrelsen. Även uppföljningen av intern kontrollplanen beslutades av nämnden och 
anmäldes till kommunstyrelsen. 
 
Uppföljningen av intern kontrollplanen för 2019 visar att ett av tre kontrollområden som skulle 
utföras under 2019 har genomförts. På grund av implementering av styr- och ledningssystem samt 
översyn av interkontrollprocessen har två kontrollområden ej genomförts. I bifogad tabell finns en 
redovisning av vad som genomförts enligt plan. Inga akuta fel har rapporterats under året. 
 
3.7 Gemensam IT-nämnd 
Utifrån det av kommunstyrelsen antagna dokumentet Ekonomiska principer för gemensam IT-
nämnd (KS-2018.444) framgår att ansvaret för den interna kontrollen gällande IT-nämnden ligger 
på IT-nämnden och nämnden svarar för utformning och utförande av den interna kontrollen inom 
nämndens verksamhetsområde. Värdkommunen (Tierp) tar fram riktlinjer för den interna 
kontrollen. IT-nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen och 
rapportering av genomförd intern kontroll ska ske till nämnden och bifogas bokslutet.  Nämnden 
har antagit en intern kontrollplan för 2019 och följt upp densamma samt beslutat att lägga 
informationen till handlingarna. Intern kontrollplanen för 2019 innehöll fem kontrollobjekt, dessa 
rapporteras som genomförda och följs upp årligen, kvartalsvis eller löpande. Intern kontrollplanen 
bifogas i bilaga. 
 
3.8 Överförmyndarnämnden 
Kommunerna i Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby, Älvkarleby och Uppsala har bildat en gemensam 
överförmyndarnämnd. Alla ärenden handläggs på överförmyndarkontoret som ligger i Uppsala. 
Överförmyndarnämnden har antagit en intern kontrollplan för 2019 enligt Uppsala kommuns mall. 
Överförmyndarnämndens interkontrollplan bifogas i bilaga. Samtliga kontrollmoment i intern 
kontrollplanen rapporteras som genomförda kvartalsvis enligt plan. 

3.9 Lönenämnden 
Knivsta kommun har sedan 2012 gemensam lönenämnd med Älvkarleby och Tierps kommuner. Tierp 
är värdkommun för nämnden och för Lönecentrum. Lönenämnden har antagit en intern kontrollplan 
för lönenämnden under 2019 enligt Tierp kommuns modell. Lönenämndens interna kontrollplan 
bifogas i bilaga. Lönenämnden har tagit del av uppföljningen och beslutat att lägga informationen till 
handlingarna. Samtliga kontrollmoment i intern kontrollplanen rapporteras som genomförda enligt 
plan. 
 
4. Intern kontroll i de kommunala bolagen 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över både kommunala verksamheter 
och kommunägda bolag. En del i uppsiktsplikten är att ta del av och följa upp intern kontrollen. 
 
I aktiebolagslagen 8 kap. 4 § uttrycks bolagens ansvar för kontroll över bolagets läge. 
Styrelsen i respektive bolag ansvarar för den interna kontrollen inom sin verksamhet. 
 
Samtliga kommunala bolagen (Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter i Knivsta AB och Alsike 
Fastighets AB) har fastställt intern kontrollplaner. Det är i sig mycket positivt att samtliga bolag 



 

 

har kommit igång med intern kontrollarbetet. Däremot är intern kontrollplanerna inte utformade 
eller framtagna i enlighet med de strukturer som kommunfullmäktige beslutat om. Detta trots att 
skrivelsen i kommunens reglemente för intern kontroll skärpes vid revidering 2015 för att 
förtydliga bolagens uppdrag.  
Av bolagens redovisning framgår en syn på intern kontroll där intern kontrollmomenten mer kan 
beskrivas som förbättringsförslag och uppföljningen likställs med ett genomförande av själva 
förbättringen. Strukturen för intern kontroll i bolagen följer inte den struktur för intern kontroll 
som används av nämnderna. Det aktiva förbättringsarbetet är mycket positivt, men det är inte 
självklart så att en intern kontroll ska beskrivas som ej genomförd, med hänvisning till att den 
planerade förbättringsåtgärden inte kunnat genomföras, eller inte gett förväntat resultat. Bolagens 
uppföljning av intern kontrollplaner bifogas i bilaga. 
 
5. Intern kontroll ekonomi 
Kommunstyrelsen har även ansvaret för den ekonomiska intern kontrollen. Enligt reglemente för 
intern kontroll avseende ekonomiska transaktioner i Knivsta kommun ska kommunstyrelsen 
årligen anta en intern kontrollplan avseende ekonomi. Även uppföljningen av intern 
kontrollplanen ska rapporteras till kommunstyrelsen. Någon sådan plan har inte tagits fram för 
åren 2017-2019 och bristen har påtalats även dessa år. Däremot har förvaltningen genomfört 
egenkontroll under alla år i det dagliga arbetet, dels via genom ekonomisystemet genom så 
kallade kontrollsteget, ekonomisystem har även inbyggda/automatiska kontroller ibland annat 
nummerserien etc. Vidare använder kommunen kontrolltjänsten Inyett för kontinuerlig kontroll av 
leverantörer vad gäller bland annat F-skatt, betalningsanmärkningar och skatteskulder. 
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Handläggare 
Isak Bergdahl 
Jurist 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-28 

Diarienummer 
KS-2020/360 

 

    
 

Kommunstyrelsens  

Dataskyddsombud för Knivsta kommun 2020-2021 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen utser ArkivIT att vara kommunens dataskyddsombud, med 

kontaktperson Anne Lindelöf. 
2. Kommunstyrelsen anmäler kontaktuppgift för kommunens dataskyddsombud till 

Datainspektionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tillhandahåller ett gemensamt dataskyddsombud för dess olika 
personuppgiftsansvariga nämnder.  
Dataskyddsombud som tjänst har upphandlats och avtal är tecknat med ArkivIT som 
erbjuder ett konsultteam med tre konsulter kopplade till uppdraget. ArkivIT med Anne 
Lindelöf som kontaktperson kommer att rapporteras som ombud till Datainspektionen och 
kommer utöver det på olika sätt offentliggöras som kommunens dataskyddsombud. 
 
Bakgrund 
Dataskyddsförordningen, även kallad DSF, började gälla den 25 maj 2018. Enligt DSF artikel 
37.1 led a ska det finnas ett dataskyddsombud för varje myndighet och offentligt organ, det 
vill säga för varje nämnd, för revisionen och för fullmäktige. Reglementet för kommunstyrelse 
och nämnder i Knivsta kommun ger styrelsen, med stöd av 6 kap. 8 § kommunallagen, rätt 
att utse dataskyddsombud för kommunen som även ställs till nämndernas förfogande. 
Lagstiftningen hindrar inte att en extern organisation utgör dataskyddsombud, under 
förutsättning att en enda person utses till huvudkontakt (se WP 243, Riktlinjer om 
dataskyddsombud, s. 14). 
Kommunens jurist har idag en delad tjänst där funktionen även är kommunens 
dataskyddsombud. Det finns ett behov i kommunen av mer stöd i juridiska frågor och för att 
frigöra tid för juristfunktionen har dataskyddsombud som tjänst upphandlats. En annan fördel 
med att lyfta bort rollen som dataskyddsombud från juristfunktionen är att 
dataskyddsombudets granskande roll skiljs åt från den interna stödfunktionen vad gäller 
dataskydd.  
Företaget ArkivIT lämnade vinnande anbud och avtal är tecknat med avtalsstart 4 maj 2020 
och ett år framåt med möjlig förlängning ytterligare ett år. Det kommunen upphandlat är 
tjänsten som dataskyddsombud, framförallt tillsynsdelen men även ett begränsat antal 
timmar rådgivning. ArkivIT erbjuder ett konsultteam med tre konsulter kopplade till 
uppdraget, Anne Lindelöf som dataskyddsombud samt Carine Spång och Roger Broberg 
som biträdande dataskyddsombud. ArkivIT med Anne Lindelöf som kontaktperson kommer 
att anmälas som dataskyddsombud till Datainspektionen och kommer utöver det på olika sätt 
offentliggöras som kommunens dataskyddsombud. Internt i förvaltningen finns fortfarande en 
stödfunktion inom dataskydd. Den interna stödfunktionen kommer att hantera rådgivning och 
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information till personuppgiftsansvariga och registrerade, samt driva det löpande 
dataskyddsarbetet i kommunen och samordna dessa frågor, dvs den första linjens 
rådgivning. 

Påverkan hos övriga nämnder och andra organ 
I kommunstyrelsens beslut 2018-10-15 § 190 (Dnr KS-2018/571) angavs att kommunens 
dataskyddsombud ställs till nämndernas förfogande. Sedan dess har vissa nämnder beslutat 
att de utser funktionen kommunens dataskyddsombud som sitt eget dataskyddsombud. Om 
kommunstyrelsen nu byter kommunens dataskyddsombud görs anmälan av nya 
dataskyddsombud för dessa nämnder av kommunledningskontoret. 
Följande nämnder har utnämnt funktionen kommunens dataskyddsombud som sitt 
dataskyddsombud och får sitt fortsatta behov tillgodosett utan ytterligare beslut. 

Nämnd Diarienummer 
Kommunstyrelsen KS-2018/571 
Socialnämnden SN-2018/241 
Utbildningsnämnden UN-2018/356 
Valnämnden KS-2019/74 

 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Avtalsvärdet är cirka 94 tkr per år. Tillsättning av externt dataskyddsombud frigör tid för 
kommunens jurist att arbeta med frågor där förvaltningen annars behöver upphandla externt 
stöd. Beslutet förväntas därför inte nämnvärt påverka kommunens ekonomi totalt sett.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-28 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Valnämnden 
Kommunens revisorer 
 

 
 

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

Dataskyddsombudets roll regleras i artikel 37-39 i dataskyddsförordningen och ska utföras i 
enlighet med förordningen oavsett vem som innehar rollen.  
 
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 
Anders Carlquist 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-30 

Diarienummer 
KS-2020/365 

   
 

Kommunstyrelsen 

Markanvisning inom fastigheten Gredelby 7:78 till Nischer 
Properties AB 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslaget till markanvisningsavtal avseende del av 

fastigheten Gredelby 7:78 till Nischer Properties AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan tidigare markanvisning av del fastigheten Gredelby 7:78 till Nischer Properties AB löpt 
ut föreslås att nytt markanvisningsavtal med en löptid om 24 månader och i övrigt sedvanliga 
villkor tecknas med bolaget. 
 
 
 
Bakgrund 
Nischer Properties AB erhöll enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-09-18 § 172 
markanvisning inom fastigheten Gredelby 7:78. Beslutet avsåg markanvisningsavtal med en 
löptid om 12 månader. Det anvisade området är föremål för detaljplaneläggning med 
bostads- och lokaländamål. Inom detaljplanen benämnd ”Kilen”  har markanvisning skett 
även till Bjerking AB och Sambostäder AB. De två senare förlängdes våren 2019 med 
ytterligare 24 månader. 
Detaljplanearbetet har en tid legat nere på grund av personalbrist inom kommunens 
planenhet. Denna brist är nu åtgärdad och arbetet kan återupptas. Markanvisningen till 
Nischer Properties har dock sedan länge löpt ut och behöver förnyas för att arbetet med dem 
ska kunna återupptas. Företaget har under planarbetet deltagit aktivt och är angeläget att 
jobba vidare. 
 
Det aktuella markområdets areal kan i dagsläget inte exakt anges men uppskattas till ca 600 
kvadratmeter. Under planarbetets gång har ett flertal skisser och idéer för bebyggelsen 
testats, inledningsvis med stor våningshöjd men som som successivt reducerats allt mer. Det 
fortsatta planarbetet får utvisa vilket förslag som slutligen finns at ta ställning till. 
Mot den beskrivna bakgrunden föreslås att kommunen tecknar nytt markanvisningavtal med 
Nischer Properties med en löptid om 24 månader och i övrigt på sedvanliga villkor. En 
markanvisning innebär inte en förpliktelse att sälja eller utfästelse om viss byggrätts 
omfattning eller utformning. 
 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Markanvisningsavtalet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen, förutom att 
exploatören (bolaget som markanvisningsavtalet tecknas med) bekostar planläggningen 
inklusive de utredningar (arkeologi, geoteknik etc) som denna föranleder. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-30 
Förslag på markanvisningsavtal 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Exploateringschefen 
 

 
 
 
 

Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej  x 

 
Förklara oavsett svar. 

En markanvisning leder inte i sig till några fysiska eller andra konsekvenser som kan påverka 
barn. Den planläggning som kan bli en följd av markanvisningen kan dock göra det. 
 
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 



Mellan Knivsta kommun, nedan kallad Kommunen, och Nischer Properties AB (org.nr. 556513-5869) 
nedan kallat Bolaget, har träffats följande 

 

MARKANVISNINGSAVTAL 
 

§1 Markanvisning 

Kommunen har beslutat att till Bolaget anvisa del av fastigheten Gredelby 7:78, nedan kallad 
Fastigheten, i Knivsta kommun. Markanvisningen omfattar det område som på bifogade karta är 
markerat med röd kantfärg. Avgränsningen är preliminär och ungefärlig. Fastighetens slutliga 
utformning bestäms i detaljplan. 

 

Denna markanvisning innebär att Bolaget under en tid av 24 månader från och med 
kommunstyrelsen beslut har en option att ensam förhandla med Kommunen om köpeavtal för 
Fastigheten. Markanvisningen är inte en utfästelse om försäljning. 

 

Markanvisningen medför endast att Fastigheten efter samråd med Kommunen får tas i anspråk för 
mindre geotekniska och miljötekniska undersökningar som inte väsentligt påverkar marken. 
Markanvisningen medför inte rätt att i övrigt nyttja Fastigheten. 

 

§2 Avsiktsförklaring/mål 

Bolaget och Kommunen ska tillsammans verka för att Fastigheten planläggs för ny bebyggelse. 
Bebyggelsen ska hålla hög kvalitet beträffande hållbarhet i såväl produktions- som förvaltningsskedet 
och även uppfylla Kommunens anspråk på stadsmässighet och samspel med kringliggande stadsmiljö. 

 

Bolaget är medvetet om att planarbete berörande Fastigheten har inletts och att detta kan komma 
att resultera i att Kommunen inte är beredd att, eller inte kan, upprätta detaljplan. Skulle så bli fallet 
upphör detta avtal omedelbart att gälla utan särskild uppsägning och utan att Kommunen är 
ersättningsskyldig gentemot Bolaget. 

 

§3 Detaljplan 

Bolaget ska i samråd med Kommunen utse kvalificerad arkitekt. 

 

  



§4 Ekonomi 

Utredningskostnader 

Bolaget bekostar de utredningar som behöver genomföras och ligga till underlag för planläggningen. 

Bolaget ska erlägga avgifter i enlighet med gällande taxa. Sådana avgifter ingår inte i köpeskillingen 
vid Fastighetens överlåtelse enligt detta avtal. Bolaget ska träffa särskilt plankostnadsavtal med 
kommunens samhällsbyggnadskontor varför plankostnad ej ska debiteras i samband med bygglov 
som grundas på den detaljplan som detta markanvisningsavtal avser. 

Bygg- och anläggningskostnader 

Bolaget ska svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den del av 
Fastigheten som kommer att omfattas av köpeavtal mellan Bolaget och Kommunen till följd av detta 
markanvisningsavtal. 

Kommunen ska svara för och bekosta projektering och byggande av gator och parker på allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap. Parterna kan komma överens om annat. 

Bolaget ska dock svara för och bekosta projektering samt genomförande av återställande- och 
anslutningsåtgärder som måste göras i allmän plats till följd av Bolagets bygg- och 
anläggningsarbeten på Fastigheten. 

Köpeskillingen enligt detta avtal inkluderar Kommunens kostnader för anläggningar inom allmän 
plats såsom gator och parker men inte anslutningsavgifter till vatten och avlopp etc. 

Marköverlåtelse 

Parterna ska träffa köpeavtal med villkor för exploatering när parterna tillsammans anser att ett 
sådant kan träffas, dock senast under detta avtals löptid och under förutsättning av att 
detaljplaneläggning har skett och vunnit laga kraft. Köpeskillingen ska bestämmas med utgångspunkt 
i opartisk värdering och vara marknadsmässig vid tidpunkten för överlåtelsen. 

 

§5 Markföroreningar 

Markförorening är sådan förorening etc som orsakats av tidigare verksamhet på platsen, eller 
tippning, och som måste avlägsnas från platsen för att möjliggöra exploateringen. 

Alla åtgärder rörande marksanering som erfordras för den aktuella exploateringen inom Fastigheten 
ska genomföras av Bolaget. Kostnadsansvaret för densamma ska fördelas enligt följande: 

Bolaget: Utredning och undersökning av marksaneringsbehovet. Alla schakter. 

Kommunen: Transporter, deponiavgifter, erforderlig provtagning och kontroll vid sanering, 
ersättningsmassor. Upp till en summa exklusive moms motsvarande 30 % av köpeskillingen. 
Kostnader däröver ska bäras av Bolaget. 

 

§6 Giltighet 

Detta markanvisningsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt från någondera parten om 
inte köpeavtal har träffats mellan Kommunen och Bolaget under markanvisningsavtalets löptid. 



*   *   *   *   * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Knivsta den    Knivsta den 

 

För Knivsta kommun   Nischer Properties AB 

Kommunstyrelsen 

 

……………………………..   …………………………….. 

Peter Evansson, ordförande  

 

……………………………..   …………………………….. 

Daniel Lindqvist, kommundirektör 
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Handläggare 
Catrine Wermelin 
Fritidschef  
Pelle Mikaelsson 
Mark och exploatering 
 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-18 

Diarienummer 
KS-2020/376 

   
 

Kommunstyrelsen 

Förstärka fotbollsplaner i Centrala Knivsta, Pizzavallen och 
Engvallen med åtgärder 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen genomför under 2020 förstärkningar på Pizzavallen och Engvallen 

med en investeringskostnad på max 1,7 miljoner kronor. 
2. Kommunstyrelsen omfördelar investeringsmedel på 1,7 miljoner kronor från 

investeringsprojektet Nya fotbollsplaner Knivsta till investeringsprojekt enligt 
tjänsteutlåtande 2020-05-18. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att till och med utgången av höstsäsongen 2026 låta bli att 
ianspråkta Pizzavallen och Engvallen för annat ändamål än fotbolls- och fritidsaktiviteter 
under förutsättning att inget för kommunen stor och oförutsett behov skulle uppkomma. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta Idrottsklubb (KIK) har sedan många år använt Pizzavallen, Engvallen och Broplan för 
att bedriva sin verksamhet. På grund av den kommande bostadsexploatering inom 
detaljplanen Centrala Ängby som medför att Broplanen kommer att bebyggas så måste en 
ersättningsplan hittas.  
På grund av den ekonomiska situationen och att KIK behöver en långsiktighet för att kunna 
bedriva en bra verksamhet föreslås att kommunen avvaktar anläggandet av en 
konstgräsplan på Kölängen och istället gör investeringar i Engvallen och Pizzavallen. 
Kommunen garanterar även att ytorna för de två anläggningar inte kommer att tas i anspråk 
för annat ändamål under de kommande sex åren.  
Bakgrund 
Knivsta Idrottsklubb (KIK) har sedan många år använt Pizzavallen, Engvallen och Broplan för 
att bedriva sin verksamhet. I och med de bostadsexploateringar som ska ske i Centrala 
Ängby kommer Broplan att stängas för fotbollsspel. Därmed behöver KIK en yta som kan 
jämställs med denna. Ursprungligen har ersättningsyta för Broplan planerats i form av en  
konstgräsplan  i området för Kölängen.  
 
KIK som förening har under många år haft ett år i taget för sin verksamhet på Engvallen och 
Pizzavallen, en osäker tidsplan för en stor förening med många medlemmar. På grund av att 
nu Broplan stängs för fotbollsverksamhet har kommunen tagit fram ett förslag till beslut i 
samråd med KIK.  
 
Förslaget är också framtaget utifrån den ekonomiska situationen som Knivsta kommun i 
dagsläget har.  
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Förslaget sparar pengar redan i år 2020 men även i ett längre perspektiv. Under rådande 
omständigheter görs bedömningen att Kommunen bör senarelägga planeringen av 
konstgräsplanen i Kölängen.  
Både Engvallen och Pizzavallen är belägna inom det område som berörs av det så kallade 
fyrspårsavtalet, där kommunen nu planerar för en ny hållbar stadsdel i kollektivtrafiknära läge 
(västra Knivsta). Planeringen är fortfarande i ett relativt tidigt skede och bedömningen görs 
att detta förslag inte bör orsaka några problem för den kommande utbyggnaden av 
stadsdelen. Det bör dock nämnas att båda fotbollsplanerna har ett väldigt centralt och 
strategiskt läge, vilket gör att det är svårt att bedöma framtida behov och den mest lämpliga 
användningen för platserna. Allteftersom planeringen av västra Ängby fortskrider så kommer 
kommunen kunna göra ett tydligare ställningstagande till den bäst lämpade 
markanvändningen för dessa platser.   
 
 
 
Förslaget:  
Kommunen ser att med åtgärder som stärker upp Pizzavallen med stängsel, vattendränering 
och en lösning för det dike som går genom hela ytan, gör det möjligt att bedriva 
fotbollsverksamhet på ett bättre sätt än idag. På Engvallen är en åtgärd att göra om den 
befintliga B-planen till en 9-mannaplan, lufta den A-plan som finns, laga Klubbhusets tak och 
sätta stängsel som gör det möjligt att spela och träna på ett bra sätt på 9-mannaplanen.  
Fram till utgången av höstsäsongen 2026 låter kommunen bli att ianspråktas Pizzavallen och 
Engvallen för annat ändamål än fotbolls- och fritidsaktiviteter under förutsättning att inget för 
kommunen stort och oförutsett behov skulle komma att uppstå.  
Med ovanstående förslag skapar vi förutsättningar för KIK och många medlemmar i Knivsta 
kommun. 
 
Med ovanstående lösning i kombination med det ekonomiska läget som råder så föreslås 
därmed att anläggningen av en ny konstgräs plan i etapp ett för Kölängen därmed skjuts på 
framtiden. Behovet av en konstgräsplan kvarstår men med en tidsfrist i frågan. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
I dagsläget finns en planerad driftskostnad för konstgräsplanen i Kölängen som kommunen 
direkt skulle spara från i år, 2020, på 200 tkr, en summa som vi får högre effekt av från 2021 
och framåt, så länge vi inte anlägger konstgräsplanen enligt tidigare beslut. I närtid sparas 
även de investeringsmedel som är tänkta till den nya konstgräsplanen, en peng som är 
estimerad till 11 miljoner kr. Beräknad kostnad för ovanstående åtgärder uppgår till ca. 1,7 
miljoner kronor. Från 2021 bedöms denna förändrade investering medföra lägre kostnader 
på ca 1,6 miljoner kronor per år.  
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-30 
Bilaga, fotbollsplaner Knivsta 
 
Beslutet ska skickas till 
Fritidschef 
Projektledare, mark och exploatering  
 
 
 
 

Lena K Larsson  
Förvaltningschef kultur- och fritidskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

KIK med sina ca 400 medlemmar till största delen barn och unga påverkas direkt att dessa 
åtgärder då det hör ihop med hur KIK kan bedriva sin verksamhet.  

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Skapa trygghet och bra förutsättningar för en förening. På det här sättet kan barn och unga 
fortsätta träna och spela matcher på ytor som fungerar bra för den typen av verksamhet.  
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Behovet av en konstgräsplan i Kölängen för alla fotbollsföreningar i Knivsta och Alsike 
kvarstår och det har också en påverkan på barn och unga i samma område.  
 
 
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 
Natur- och vattenvårdare 

Tjänsteutlåtande 
2020-04-29 

Diarienummer 
KS-2020/377 

   
 

Kommunstyrelsen 

Remiss från Länsstyrelsen: Färdplan för ett hållbart län - åtgärder 
för ekosystem och biologisk mångfald 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar Yttrande från Knivsta kommun – Färdplan för ett hållbart län - 

åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald, daterat 2020-04-29.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Remiss från Länsstyrelsen gällande det andra åtgärdsprogrammet av fyra inom ramen för 
Färdplan för ett hållbart län, har inkommit till kommunen. Åtgärdsprogrammet handlar om 
bevarande och utveckling av ekosystem och biologisk mångfald.  
 
Bakgrund 
Två pågående kriser i världen är klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. 
Förlusten av biologisk mångfald sker i allt snabbare takt och påskyndas av andra miljöhot 
som exempelvis klimatförändringar och exploatering av mark och vatten. Globalt hotas fler 
arter än någonsin i mänsklighetens historia av utrotning och många ekosystem förändras i 
snabb takt. 
 
I maj 2019 presenterade IPBES (FN:s expertpanel för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster) rapporten om tillståndet för världens biologiska mångfald och 
ekosystemtjänster. Situationen beskrivs som allvarlig och på sina håll mycket allvarlig. 
 
Förlust av biologisk mångfald medför att vi riskerar ekosystemens resiliens, det vill säga 
deras förmåga att anpassa sig och vidareutvecklas vid förändringar. Fungerande och 
resilienta ekosystem är en grundläggande förutsättning för naturens förmåga att leverera 
ekosystemtjänster, såsom till exempel luftrening, klimatreglering och matproduktion.  
 
Sverige har genom FN:s konvention för biologisk mångfald, Aichimålen och EU:s strategi för 
biologisk mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart 
sätt. Det görs genom det svenska miljömålsarbetet, genom etappmålen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster samt genom Agenda 2030‐arbetet. De olika globala och 
nationella målen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster ligger till grund för den 
strategiska inriktningen för länets regionala åtgärdsarbete. 
 
Färdplan för ett hållbart län 
Färdplan för ett hållbart län, åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald är framtaget av 
Länsstyrelsen i Uppsala och syftar till att öka takten i genomförandet av prioriterade åtgärder 
för att skapa hållbara ekosystem samt öka och bevara den biologiska mångfalden i länet. 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald är det andra av totalt fyra 
regionala åtgärdsprogram som länsstyrelsen planerar att ta fram. Åtgärdsprogrammet för  
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minskad klimatpåverkan beslutades 2019 och under kommande år tas program fram inom 
temaområdena vatten och samhällsutveckling. 
 
Åtgärderna i programmet för biologisk mångfald och ekosystem bidrar främst till att nå 
miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt‐ och djurliv, Levande sjöar och 
vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Myllrande 
våtmarker och God bebyggd miljö. Åtgärderna bidrar även till att uppnå generationsmålet 
samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, främst målet om Ekosystem och biologisk 
mångfald. 
 
I åtgärdsprogrammet finns elva utpekade åtgärder med ett stort antal föreslagna aktiviteter 
som aktörer uppmuntras att åta sig att genomföra. Åtgärder och aktiviteter i programmet ska 
kunna genomföras av aktörer som är verksamma i länet och vara möjliga att påbörja och 
helst genomföra under en fyraårig programperiod (2020-2023). Aktiviteter som aktörer åtar 
sig ska följas upp enligt en gemensam mall och en årlig uppföljning ska ske i länets Miljö- 
och klimatråd och på Länsstyrelsens hemsida. Resultaten kommer också fungera som ett 
underlag i den årliga återrapporteringen av miljömålsarbetet till Naturvårdsverket.  
 
Remissen har gått ut brett till alla länets kommuner, flera kommunala bolag och ett stort antal 
privata aktörer, och aktörer uppmuntras att samarbeta kring åtgärderna för att effektivisera 
åtgärdsarbetet.  
 
Förvaltningens synpunkter och arbete vidare 
 
I Knivsta har tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljökontoret, vård- 
och omsorgskontoret, utbildningskontoret, ekonomikontoret, fritid- och kulturkontoret, mark- 
och exploateringsenheten och kommunledningskontoret tagit del av handlingarna och fått 
möjlighet att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter har sammanställts i Yttrande från 
Knivsta kommun – Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för ekosystem och biologisk 
mångfald.  
 
Samtliga inkomna synpunkter på åtgärdsprogrammet har varit positiva. Det har uppdagats 
att det råder en viss osäkerhet kring hur olika delar av förvaltningen kan bidra till att bevara 
och stärka ekosystem och biologisk mångfald i länet. Ett arbete för att hitta aktiviteter som 
kontor och  enheter kan samverka kring har inletts. Uppenbart är att Knivsta kommun kan åta 
sig att genomföra aktiviteter inom ramen för åtgärdsprogrammet och således teckna 
hållbarhetslöften för det i höst.  
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Remissvaret innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-29 
Förslag på yttrande 2020-04-29  
Remiss Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald 
Remissmissiv Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen Uppsala 
Handläggare 
 

 
 
 
 

 

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

Barn påverkas inte av kommunens remissvar. 
 

 
 
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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Kommunstyrelsen Datum YTTRANDE 
Handläggare 2020-04-29 Diarienummer 
Carin von Köhler  KS-2020/377 
    
    
 
Yttrande från Knivsta kommun – Färdplan för ett hållbart län - 
åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun har erhållit remiss för det andra åtgärdsprogrammet inom ramen för arbetet 
med en Färdplan för ett hållbart län. Färdplanen syftar till att öka tempot i arbetet för att nå 
de nationella miljömålen, och de globala hållbarhetsmålen.  
 
Handlingen 
Länsstyrelsen har bett att remissinstanser svarar särskilt på frågorna nedan.   
 

1. Saknas relevant åtgärd eller aktivitet?  
 

Knivsta kommun kan inte säga att någon aktivitet saknas. Det är en diger lista med 
föreslagna aktiviteter som Länsstyrelsen har tagit fram. Det är bra att aktörer kan föreslå 
egna relevanta aktiviteter som faller inom ramen för respektive åtgärds syfte så att många 
olika aktörers initiativ kan tas tillvara, oavsett aktörernas olika förutsättningar. För att uppnå 
målen behöver hela samhället engageras och aktiveras i frågan.  
Samtidigt vore en tydligare prioritering av vilka åtgärder som Länsstyrelsen anser vara 
särskilt viktiga för länet önskvärd.  
 

2. Är aktiviteterna utformade så att de kan genomföras inom åtgärdsprogrammets 
ramar?  
 

Tidsramen för åtgärderna är kort. Länsstyrelsen påpekar i handlingen att effekten av många 
aktiviteter inte kommer att vara uppföljningsbara inom åtgärdsprogrammets tidsram. Knivsta 
kommun vill öppna för möjligheten att ha gemensam uppföljning av genomförda aktiviteter 
även efter att åtgärdsprogrammet är fullföljt.  
 

3. Programmet innehåller både detaljerade och övergripande aktiviteter under 
respektive åtgärd. Vilken detaljeringsgrad är att föredra? Fungerar det att blanda 
aktiviteter med olika detaljeringsgrad?  
 

Det fungerar att blanda aktiviteter med olika detaljeringsgrad, men det finns en risk att 
aktörer som inte är bekväma med facktermer som används av naturvårdare tappar intresset 
eller inte anser att åtgärdsprogrammet är riktat till dem om språket blir för komplicerat. Det 
kan vara bättre att hålla aktiviteterna på en mer övergripande nivå så att fler vågar åta sig att 
genomföra aktiviteter, alternativt att tydligare rikta vissa åtgärder till specialister, och andra till 
engagerade nybörjare, för att förenkla för alla.  
 
Övrigt 
Knivsta kommun arbetar aktivt med åtgärder för att stärka ekosystem och biologisk mångfald 
inom kommunens gränser. Ett arbete pågår således redan med flera av aktiviteterna som 
föreslås i åtgärdsprogrammet. Länsstyrelsen skulle gärna förtydliga hur vi kan utgå från de 
åtaganden vi redan har gjort, till exempel i statligt finansierade naturvårdsprojekt, och utifrån 
det arbetet öka tempot i miljömålsarbetet.  
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Knivsta kommun anser att åtgärdsprogrammet i stort är mycket bra och att Länsstyrelsens 
arbete för att uppmuntra systematisering och samordning av  länets verksamhet för 
ekosystem och biologisk mångfald är välkommet.  
 
Avsiktsförklaring inför tecknande av hållbarhetslöfte 
Knivsta kommun avser anta ett hållbarhetslöfte i åtgärdsprogrammet under hösten 2020.   
 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Enligt sändlista 

 

Linnéa Larsson 
Miljömålssamordnare 
010-2233407 
linnea.larsson@lansstyrelsen.se 

 
 

Postadress 751 86 UPPSALA  Gatuadress Bäverns gränd 17 
Telefon 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-post uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala 

Remiss Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och 
biologisk mångfald 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län översänder härmed remissversionen av det regionala 
åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald, Färdplan för ett hållbart län 
– åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald.  
 
Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utveckla, samordna och genomföra 
regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet 
och miljökvalitetsmålen. Genom ett ökat fokus och en ökad samverkan i 
miljöarbetet förväntas åtgärdstakten inom miljöarbetet i länet öka och därigenom på 
sikt leda till ett bättre miljötillstånd och ökad måluppfyllelse av Sveriges miljömål.  
 
Det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald samlar 
prioriterade åtgärder med syfte att skapa hållbara ekosystem och öka den biologiska 
mångfalden i länet. Programmet är framtaget i bred samverkan med länets aktörer genom 
att det utgår från förslag som framkommit under två dialogmöten under våren 2019. 
Aktörer i länet kommer erbjudas att delta i genomförandet av åtgärdsprogrammet genom 
att teckna hållbarhetslöften under hösten 2020.  
 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald är det andra av totalt fyra 
regionala åtgärdsprogram som länsstyrelsen planerar att ta fram. Åtgärdsprogrammet för 
minskad klimatpåverkan beslutades 2019 och under kommande år tas program fram inom 
temaområdena vatten och samhällsutveckling. Tillsammans omfattar programmen 
åtgärder för samtliga 15 miljömål som länet berörs av.   
 
Remissen består av tre huvuddelar. Inledningen beskriver bland annat grunden till 
åtgärder för biologisk mångfald liksom syftet och ramarna för åtgärdsprogrammet. Den 
andra delen beskriver framtagandet och genomförandet av programmet med delar som rör 
målgrupp, aktörernas medverkan, hållbarhetslöften och uppföljning. I den tredje delen 
finns de elva utpekade åtgärderna med tillhörande aktiviteter.  
 
Till remissen hör även tre bilagor. Bilaga 1 beskriver arbetet med åtgärdsprogram 
för miljömål i Uppsala län – Färdplan för ett hållbart län. Bilaga 2 ger information 
om miljömålssystemet med de nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030. 
Bilaga 3 ger en utförligare beskrivning av länets förutsättningar kopplat till olika 
naturmiljöer.  
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De aktiviteter som presenteras för respektive åtgärd är förslag som visar på riktningar för 
åtgärdsarbetet. Det ges även en möjlighet att som aktör utforma egna aktiviteter med 
samma syfte som åtgärden eller genom att konkretisera de befintliga förslagen. 
 
Länsstyrelsen ser fram emot synpunkter, kommentarer och förslag till förbättringar 
huvudsakligen med utgångspunkt i frågorna nedan:  
 

1. Saknas relevant åtgärd eller aktivitet?  
2. Är aktiviteterna utformade så att de kan genomföras inom åtgärdsprogrammets 

ramar? 
3. Programmet innehåller både detaljerade och övergripande aktiviteter under 

respektive åtgärd. Vilken detaljeringsgrad är att föredra? Fungerar det att blanda 
aktiviteter med olika detaljeringsgrad? 

 
Detta är en remissversion, det innebär att delar av rapporten inte är helt färdigställda. 
Länsstyrelsen avser arbeta vidare med och komplettera programmet under remisstiden.  
 
Länsstyrelsen önskar att länets aktörer i remissvaret gör ett ställningstagande för om 
man avser anta ett hållbarhetslöfte i åtgärdsprogrammet. Under hösten 2020 kommer 
länsstyrelsen att skicka ut en inbjudan till aktörer i länet att delta i att genomförandet av 
åtgärdsprogrammet genom att teckna hållbarhetslöften.  
 
Remisstiden löper till 2020-05-31. Länsstyrelsen behandlar dock inkomna yttranden 
löpande och mottar gärna yttranden så snart som möjligt.  
 
Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive organisation. Yttrandet skickas 
via e-post till uppsala@lansstyrelsen.se och märks med diarienummer 501-1693-19. 
 
Kontakt under remisstiden: 
Linnéa Larsson, Miljöstrategienheten, linnea.larsson@lansstyrelsen.se,  
010-22 33 407 
 
Emma Höök, Naturvårdsenheten, emma.hook@lansstyrelsen.se 010-22 33 344 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lennart Nordvarg 
Chef Miljöavdelningen 
  

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:linnea.larsson@lansstyrelsen.se
mailto:emma.hook@lansstyrelsen.se
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Sändlista 
AB Uppsala kommuns Industrihus 
Akademiförvaltningen 
Apotea AB 
Artdatabanken 
Billerud Korsnäs 
Biogas Öst med BioDriv Öst 
Bondens mat i Uppland 
Domarbo skog 
E.ON Sverige 
Ecoloop 
Ekologigruppen AB 
Ekologiska lantbrukarna i Uppland 
Ellevio AB 
Ena Energi AB 
Energikontoret Mälardalen 
Enköpings kommun 
Entomologiska för. i Uppland 
FSC 
Företagarna Uppsala 
GE Healthcare 
Gysinge skog 
Handelskammaren 
Hargs bruk 
Heby kommun 
Holmen 
Hushållningssällskapet Uppsala län 
Håbo kommun 
Jehander 
Jordens vänner 
Jägareförbundet Uppsala län 
Jägarnas riksförbund 
Knivsta kommun 
KRAV 
Leader Mälardalen 
Leader nedre Dalälven 
Livsmedelsverket 
LRF 
Länsförsäkringar Uppsala 
Mellanskog 
Miljöpartiet 
Mossornas vänner 
Naturföretaget 
Naturjouren 
Naturskyddsföreningen Östhammar  
Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen Enköping 
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Naturskyddsföreningen Heby 
Naturskyddsföreningen Håbo 
Naturskyddsföreningen i Tierp,  
Naturskyddsföreningen Uppsala län 
Naturskyddsföreningen Älvkarleby  
NCC AB 
Nedre Dalälvens Intresserförening 
PEFC 
Prosilva skogscertifiering 
Ramboll Sverige 
Region Uppsala 
Sala-Heby Energi AB 
Sandvik Coromant AB i Gimo 
Skanska Sverige AB 
Skogforsk 
Skogsstyrelsen 
Skogssällskapet 
Spillkråkan 
Sportfiskarna 
Stora Enso Pulp AB 
Stora Enso skog 
STUNS 
SVA 
Sveaskog 
Sweco 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
Svenska botaniska Föreningen 
Svenska Golf förbundet 
Svenska Kraftnät 
Svenska kyrkan 
Svenska Rovdjursföreningen 
Sveriges lantbruksuniversitet SLU 
Swerock 
Svevia 
Tierp Hällefors skogar 
Tierps Energi & Miljö AB 
Tierps kommun 
Trafikverket 
UOF - Upplands fågelskådare 
Upplands Energi 
Upplands lokaltrafik 
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 
Upplandsstiftelsen 
Uppsala kommun 
Uppsala kommun, Biotopia 
Uppsala stift 
Uppsala Svampklubb 



 

Missiv 
  

5(5) 

2020-02-28 
  

501-1693-19 
  

 
 
Uppsala Universitet 
Uppsala vatten AB 
Uppsalahem 
Vasakronan 
Vattenfall AB Värme Uppsala 
Villa Cosmos AB 
WRS 
WSP Sverige AB 
Älvkarleby kommun 
Östhammars kommun 
Östra svealands jordägarförening 
 
 
 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
 
 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Sammanfattning 
Bevarande av biologisk mångfald är en av våra största miljöutmaningar. Förlusten av biologisk 
mångfald sker i allt snabbare takt och påskyndas av andra miljöhot som exempelvis 
klimatförändringar och exploatering av mark och vatten. 

Biologisk mångfald är en grundförutsättning för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att 
rena vatten och luft, lagra kol och pollinera grödor, så kallade ekosystemstjänster. Utan många olika 
arter med skilda funktioner är risken stor att människans nyttjande av naturresurser, 
klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster.  

Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur‐ och kulturmiljöer är viktiga områden för 

rekreation och friluftsliv. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är en grund för vår välfärd och en 

förutsättning inte bara för ekologisk hållbarhet utan även för social och ekonomisk.  

I maj 2019 presenterade IPBES (FN:s expertpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster) 
rapporten om tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Situationen 
beskrivs som allvarlig och på sina håll mycket allvarlig. Fler arter än någonsin i mänsklighetens 
historia hotas av utrotning och många ekosystem förändras i snabb takt. Beräkningar visar att cirka 
en halv till en miljon av dagens drygt åtta miljoner arter riskerar att utrotas. 

Den pågående utarmningen av biologisk mångfald orsakas framförallt av: 

‐ Klimatförändringar 
‐ Ohållbar användning av land och vatten 
‐ Föroreningar 
‐ Direkt överutnyttjande av naturresurser 
‐ Spridning av invasiva främmande arter1 

 
Även i Sverige nyttjas mark‐ och vattenresurser intensivt och konsumtion av varor och tjänster leder 

till negativ påverkan på ekosystem även i andra länder. Efterfrågan på resurser som livsmedel, 

råvaror, energi och vatten ökar. Att möta de behoven utan att överutnyttja olika ekosystem och öka 

pressen på olika arter är en stor utmaning.  

Sverige har genom FN:s konvention för biologisk mångfald, Aichimålen och EU:s strategi för biologisk 

mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Det görs 

genom det svenska miljömålsarbetet, genom etappmålen för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster samt genom Agenda 2030‐arbetet. De olika globala och nationella målen för 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster ligger till grund för den strategiska inriktningen för länets 

regionala åtgärdsarbete. 

Färdplan för ett hållbart län, åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald syftar till att öka takten i 
genomförandet av prioriterade åtgärder för att skapa hållbara ekosystemen samt öka och bevara den 
biologiska mångfalden i Uppsala län. Åtgärdsprogrammet är det andra av totalt fyra regionala 
åtgärdsprogram för miljömålen som tillsammans kommer att utgöra inriktningen för länets 
miljöarbete, se bilaga 1. Åtgärderna i programmet bidrar främst till att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt 
odlingslandskap, Ett rikt växt‐ och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande 
kust och skärgård, Levande skogar, Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. Åtgärderna bidrar 
även till att uppnå generationsmålet samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, främst målet 
om Ekosystem och biologisk mångfald.  

 
1 IPBES rapport om biologisk mångfald, https://ipbes.net/global‐assessment 
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Inledning 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Ett ekosystem är allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora 
och små, till exempel området kring en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden. Djur, växter, 
svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra 
och påverkar varandra.2 Ekosystemen bidrar till människors välbefinnande, såväl fysiskt, och 
kulturellt som socialt.  

FN:s konvention om biologisk mångfald definierar biologisk mångfald som ett samlingsbegrepp som 
omfattar den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen mellan olika arter och 
mellan olika naturtyper och landskap.3 Den omfattar inte bara den vilda naturen, utan också miljöer 
och arter som används av oss människor, exempelvis tamdjur och odlade växter. 

Det finns många skäl till att vi ska öka och bevara den biologiska mångfalden, exempelvis etiska, 
ekologiska, ekonomiska, estetiska samt kulturella skäl:  

• För arternas egen skull – alla arter har lika stor rätt att leva vidare (etiska skäl).  
• För naturens skull – exakt vilka arter naturen behöver för att ekosystemen ska fungera är inte 

känt (ekologiska skäl).  
• För människans skull – människor är beroende av biologisk mångfald genom ekosystemtjänster 

som exempelvis mat, rent vatten och frisk luft. Vilka arter som kan bli användbara som mat 
och medicin i framtiden är inte känt. Dessutom bidrar den biologisk mångfalden till natur för 
rekreation och friluftsliv (ekonomiska, estetiska och kulturella skäl).4 
 

Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturen. Som när 
växter renar luft, buskar dämpar buller, bin pollinerar grödor eller att hälsa och välbefinnande ökar 
vid vistelse i naturen. Det är också att stadens gräsmattor renar regnvatten och snö från tungmetaller 
och skadliga partiklar eller att bakterier och maskar gör jorden bördig.5 Många arter kan verka vara 
obetydliga för ekosystemens funktion just nu, men kan visa sig bli viktiga i framtiden under nya miljö‐ 
och klimatförhållanden. Den biologiska mångfalden fungerar därmed som en sorts försäkring.6  

Den biologiska mångfalden och produktionen av ekosystemtjänster är beroende av en fungerande 
grön infrastruktur. Grön infrastruktur kan beskrivas som nätverk av natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur samt till människors välbefinnande.7 Utveckling och bevarande av 
biologisk mångfald medför att vi bibehåller och stärker ekosystemens resiliens, det vill säga deras 
förmåga att anpassa sig och vidareutvecklas vid förändringar. Fungerande och resilienta ekosystem 
är en grundläggande förutsättning för naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. 8 

 

Behovet och vikten av åtgärder för biologisk mångfald  
Att bevara biologisk mångfald och skapa förutsättningar för hållbara ekosystem är tillsammans med 
klimatförändringar en av vår tids största utmaningar. Naturvårdsverket bedömer i 2019 års 
fördjupade utvärdering av miljömålen att det finns starka skäl att prioritera klimatet och den 
biologiska mångfalden i miljöpolitiken under de kommande åren. En av slutsatserna i utvärderingen 

 
2 Naturhistoriska riksmuseets webbplats: https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem.1597.html  
3 Definition enligt FN:S konvention om biologisk mångfald, https://www.slu.se/centrumbildningar‐och‐projekt/centrum‐for‐biologisk‐
mangfald‐cbm/biologisk‐mangfald/  
4 Formas: https://formas.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af36abbb  
5 Naturvårdsverkets webbplats: http://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster 
6 Formas: https://formas.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af36abbb  
7 Grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2019:03 
8 Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Regeringsbeslut M2014/593/Nm, Regeringskansliet 
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är att utvecklingen för ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald går åt fel 
håll.9 Att öka den biologiska mångfalden och stärka ekosystemen regionalt i Uppsala län, i Sverige och 
i andra delar av världen, är nödvändigt för att nå de globala och nationella målen för ekosystem och 
biologisk mångfald.  

FN har satt samman en vetenskaplig expertpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
IPBES10, detta i analogi med den klimatpanel, IPCC11, som också finns inom ramen för FN:s arbete. 
Målet med IPBES är att stärka samspelet mellan forskning och förvaltning för att främja bevarande 
och hållbart brukande av natur, växter och djur.12 

IPBES första rapport, The global assessment of biodiversity and ecosystem services, gavs ut 2019. 
Rapporten beskriver hotbilden mot den biologiska mångfalden i världen och hur människor påverkas 
av den.  Cirka 130 länder står bakom rapporten som bygger på omkring 15 000 vetenskapliga artiklar 
där över 400 experter har medverkat i skrivandet.13 

I rapporten konstateras att en halv till en miljon av dagens drygt åtta miljoner arter riskerar att 
utrotas i närtid om inte kraftfulla insatser sätts in. Förlust av biologisk mångfald medför förlust av 
viktiga ekosystemtjänster exempelvis pollinerande insekter, koldioxidlagrande skogar samt rening av 
luft och vatten vilket enligt rapporten utgör ett lika stort hot mot världens ekosystem och 
människans existens som klimatförändringarna. Rapporten påvisar och understryker också den nära 
koppling som finns mellan dessa båda hot.14 

Rapporten lyfter fram fem övergripande hot mot den biologiska mångfalden: 

 Klimatförändringar ändrar livsvillkoren för många arter på ett snabbare och mer dramatiskt sätt 
än naturliga störningar.  

 Mark‐ och vattenanvändning som leder till att livsmiljön för djur, växter och svampar försämras 
eller försvinner genom ohållbart jord‐ och skogsbruk, ändrad markanvändning eller 
fragmentering.  

 Föroreningar, som direkt kan påverka förekomsten av djur, växter och svampar eller försämra 
deras fortplantningsförmåga.  

 Direkt utnyttjande av naturresurser genom människans överutnyttjande i form av ohållbar jakt 
och fiske som inte ger utrymme för livskraftiga populationer. 

 Invasiva främmande arter, det vill säga att arter som har introducerats av människan och som 
orsakar problem för den inhemska biologiska mångfalden genom konkurrens om resurser, 
predation eller sjukdomar.15 

 

 
9 Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Naturvårdsverket rapport, 2019. 
10 IPBES – Intergovernmental Science‐Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service. https://ipbes.net/   
11 IPCC ‐ Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/ 
12 Naturvårdsverkets webbplats 
13 Naturvårdsverkets webbplats 
14 IPBES webbplats, https://ipbes.net/global‐assessment‐report‐biodiversity‐ecosystem‐services 
15 Naturvårdsverkets webbplats 

”Vi måste erkänna att klimatförändringar och förluster 
av natur är lika viktiga, inte bara för miljön utan också 
för utveckling och ekonomi”.  

IPBES ordförande Robert Watson 
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Internationellt arbete för ekosystem och biologisk mångfald 
Det finns ett brett och etablerat internationellt arbete för bevarande av biologisk mångfald. FN:s 
konvention om biologisk mångfald, Convention on Biological Diversity (CBD), undertecknades vid FN:s 
konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. De tre överordnande målen för arbetet inom 
konventionen är: 

 bevarande av biologisk mångfald 

 hållbart nyttjande av biologisk mångfald 

 rättvis fördelning av nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser 16 
 

Inom FN:s konvention om biologisk mångfald har världens länder enats om en strategisk plan, 
Nagoyaplanen, för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Planen innehåller 20 specifika delmål, 
de så kallade Aichimålen, som gäller fram till år 2020.17 Vid samma tillfälle enades konventionens 
medlemmar om ytterligare ett protokoll, det så kallade Nagoyaprotokollet, vilket reglerar tillträde till 
genetiska resurser och en rättvis fördelning av vinster som kan uppstå när dessa resurser används.18  

Sverige har anslutit sig till FN:s konvention om biologisk mångfald samt godkänt Nagoyaprotokollet19 
och Aichimålen.20 För att implementera Aichimålen antog EU en gemensam strategi för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster 2011, vilken innehåller sex delmål med åtgärder för biologisk 
mångfald fram till år 2020.21 EU:s strategi har legat till grund för utformningen av de svenska 
etappmålen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Figur 1 illustrerar sambanden mellan 
arbetet men biologisk mångfald på internationell, nationell samt regional och lokal nivå. 

Nu pågår framtagandet av ett ramverk för det globala arbetet för biologisk mångfald som ska ersätta 
den strategiska planen efter 2020, det så kallade Post‐2020 Global Biodiversity Framework. Det nya 
ramverket ska antas i Kunming i Kina hösten 2020. Sveriges regering arbetar för att delmål om 
biologisk mångfald ska kopplas till klimat och hälsa samt att det nya ramverket både ska ge draghjälp 
till, och får draghjälp från, genomförandet av Agenda 2030 med FN:s globala mål för hållbar 
utveckling.22 Läs mer om Agenda 2030 och kopplingen till ekosystem och biologisk mångfald nedan 
samt i bilaga 2. 

 

 
16 Naturvårdsverkets webbplats 
17 Regeringskansliets webbplats: https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/03/m2014.03/ 
18 Skogsstyrelsens webbplats: https://www.skogsstyrelsen.se/om‐oss/internationellt‐arbete/internationella‐konventioner‐och‐avtal/ 
19 Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/08/sverige‐godkanner‐nagoyaprotokollet/ 
20 Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Regeringsbeslut M2014/593/Nm, Regeringskansliet 
21 EU:s strategi för biologisk mångfald, faktablad, Europeiska kommissionens webbplats: 
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_SV.pdf  
22 Regeringskansliets webbplats: www.regeringen.se/artiklar/2019/10/regeringens‐linje‐for‐konventionen‐om‐biologisk‐mangfald/ 
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Figur 1.  De internationella målen för biologisk mångfald utgör grunden för de nationella miljömålen samt för 
den regionala inriktningen i länet och de lokala aktörernas åtgärdsarbete. 

 

Sveriges miljömål och nationellt arbete för ekosystem och biologisk mångfald 
Sverige har omhändertagit de internationella målen för ekosystem och biologisk mångfald inom 
ramen för det svenska miljömålssystemet. Miljömålen utgör inriktningen för den svenska 
miljöpolitiken. De består av 16 nationella miljökvalitetsmål, ett generationsmål samt 17 etappmål 
som utgör steg på vägen mot målen. Miljömålen är därutöver även Sveriges sätt att omhänderta den 
ekologiska dimensionen i FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. En utförlig beskrivning av 
miljömålssystemet och Agenda 2030 återfinns i bilaga 2.  

Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald omfattar åtgärder som främst bidrar till 
att uppnå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö samt Ett 
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rikt växt‐ och djurliv. Åtgärderna som beskrivs i åtgärdsprogrammet bidrar även till FN:s 
hållbarhetsmål i Agenda 2030 genom framför allt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald, men 
även till mål 4 God utbildning för alla, mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, mål 11 Hållbara städer 
och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt till mål 14 Hav och marina resurser. 

I arbetet med ekosystem och biologisk mångfald kompletterar generationsmålet de nationella 
miljökvalitetsmålen genom att omfatta miljöpåverkan utanför Sveriges gränser, den indirekta 
påverkan som vår konsumtion har på ekosystem och biologisk mångfald i andra länder genom 
produktion av varor, turism och handel med hotade växter och djur.  

Inom miljömålssystemet har regeringen beslutat om ett antal etappmål vilka utgör steg på vägen för 
att nå önskade miljötillstånd samt underlätta och ge en inriktning för arbetet med att nå miljömålen. 
Regeringens samlade strategi för biologisk mångfald presenteras i propositionen En svensk strategi 
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Strategin består av tio etappmål för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster samt hållbar markanvändning.23  

Regeringen har beslutat om tio etappmål för biologisk mångfald inom följande områden: 

• Ekosystemtjänster och resiliens 
• Betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster 
• Hotade arter och naturtyper 
• Invasiva främmande arter 
• Kunskap om genetisk mångfald 
• Helhetssyn på markanvändningen 
• Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden 
• Miljöhänsyn i skogsbruket 
• Ett variationsrikt skogsbruk 
• En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram 

 

Två av etappmålen för biologisk mångfald är aktuella idag (Kunskap om genetisk mångfald och Skydd 
av landområden, sötvattensområden och marina områden) medan slutåret har passerat för de 
övriga. Inom samtliga etappmål bedöms dock fortsatt arbete vara viktigt för att uppnå miljömålen 
och de internationella målen med koppling till biologisk mångfald.24 

Sammantaget beskriver de tio etappmålen värdet av ökad kunskap inom området men även värdet 
av samsyn och en helhetssyn på markanvändningen utifrån grön infrastruktur och ett 
landskapsperspektiv. Den ökade kunskapen om värdet av biologisk mångfald förväntas skapa 
förståelse, ge en bättre hushållning med naturens resurser samt bättre förutsättningar för hållbar 
markanvändning.  

Mer information om de svenska miljömålen och de globala hållbarhetsmålen med koppling till 
biologisk mångfald återfinns i bilaga 2.  
 

   

 
23 Regeringens proposition 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
24 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kontrollstation 2016. Ds 2017:32. Regeringskansliet, Miljö‐ och energidepartementet 
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Regional inriktning för biologisk mångfald 
Utgångspunkten för den regionala inriktningen för arbetet med biologisk mångfald utgörs av Sveriges 

strategi för biologisk mångfald och de etappmål som utarbetats av regeringen som svar på EU:s 

strategi för biologisk mångfald och följaktligen även på Nagoyaplanen, Aichimålen och FN:s 

konvention om biologisk mångfald.  

Den regionala inriktning som lyfts fram för länets arbete med åtgärder för ekosystem och biologisk 

mångfald är följande: 

 Betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster 

Åtgärderna i programmet innehåller kunskapshöjande aktiviteter med syfte att sprida kunskap 

om betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster inom olika målgrupper. 

På detta sätt kan biologisk mångfald och ekosystemtjänster integreras i beslutsprocesser både 

inom politik och näringsliv. 

 

 Hotade arter och naturtyper 

Inriktningen i åtgärdsprogrammet innebär att insatser kopplade till länets ansvarsarter och 

ansvarsnaturtyper lyfts fram som prioriterade och viktiga aktiviteter för bevarande av biologisk 

mångfald.  

 

 Invasiva främmande arter 

Introduktion och spridning av invasiva främmande arter utgör ett allvarligt hot mot den 

biologiska mångfalden och arbetet med att förebygga introduktion samt förhindra spridning av 

invasiva främmande arter är prioriterat i länet.  

 

 Kunskap om genetisk mångfald 

Inriktningen i åtgärdsprogrammet tar fasta på att genetisk mångfald och variation är 

grundläggande för begreppet biologisk mångfald. Utan den genetiska mångfalden urlakas 

arternas motståndskraft med ökad sårbarhet som följd.  

 

 Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden 

Ett utökat formellt skydd utgör en viktig grund för bevarande av biologisk mångfald. 

 

 Miljöhänsyn och variation i skogsbruket 

Inriktningen miljöhänsyn och variation i skogslandskapet är den andra prioriterade vägen för 

ökad biologisk mångfald i skogslandskapet. 

 

Läsanvisning 
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald består av tre 
huvuddelar. Den första inledande delen förklarar begreppen ekosystem och biologisk mångfald samt 
beskriver grunden till åtgärder för biologisk mångfald, från den internationella och nationella till den 
regionala och lokala nivån. Här beskrivs länets förutsättningar samt syftet och avgränsningar för 
åtgärdsprogrammet.  

Den andra delen beskriver framtagandet och genomförandet av åtgärdsprogrammet med delar som 
rör målgrupp, aktörernas medverkan, hållbarhetslöften och uppföljning. 

Den tredje delen består av de elva föreslagna åtgärderna med tillhörande aktiviteter utifrån vilka 
aktörer i länet kommer att erbjudas teckna så kallade hållbarhetslöften. Varje åtgärd beskrivs med 
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syfte och mål, potentiella aktörer och bakgrund samt ett antal förslag på aktiviteter inom åtgärden. 
Det ges även en möjlighet att utforma egna aktiviteter med samma syfte som åtgärden eller genom 
att konkretisera de befintliga förslagen.  

Avslutningsvis finns tre bilagor. Bilaga 1 beskriver arbetet med åtgärdsprogram för miljömål i Uppsala 
län, Färdplan för ett hållbart län, och kopplingen mellan detta program och de tre övriga. Bilaga 2 ger 
information om miljömålssystemet med de nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030. Bilaga 3 
ger en utförligare beskrivning av länets förutsättningar kopplat till olika landskapstyper och 
arbetsområden. 
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Förutsättningar och nulägesbeskrivning 

Biologisk mångfald i Uppsala län 
Mångfalden av växter och djur i Uppsala län såväl som i Sverige och övriga världen lever i en mosaik 
av olika naturtyper och ekosystem. Den biologiska mångfalden som finns i Uppsala län idag är ett 
resultat av hur människan nyttjat naturen ända sedan landet steg upp ur havet och marken började 
brukas.25 Uppsala län är geografiskt väl avgränsat med Dalälven i nordväst, Roslagskusten i nordost 
och Mälaren i söder. Länet är i många avseenden variationsrikt. En viktig förutsättning för artrikedom 
är mötet mellan nordliga, sydliga och östliga arter som alla trivs i länet på grund av skillnaderna i 
klimat mellan länets olika delar. Länet är ett geologiskt ungt landområde som relativt sent täcktes av 
vatten och jordarterna är till stor del en följd av den senaste istiden. Den flacka landhöjningskusten, 
den kalkrika jordmånen, rullstensåsarna och den storblockiga moränen ger goda förutsättningar för 
många olika arter och naturtyper i länet. 

De flesta av Uppsala läns naturtyper är skapade genom en kombination av mänsklig påverkan och 
naturliga störningar. Olika typer av störningar har genom tiderna präglat ekosystemen och 
sammansättningen av arter. Störningar är ofta en förutsättning för att mångfalden av 
konkurrenssvaga arter inte ska konkurreras ut av konkurrensstarka arter. Det behövs därför kunskap 
om markanvändningen i kombination med landskapets historia för att förstå varför landskapet ser ut 
som det gör idag och vilka nyckelfaktorer som är nödvändiga för att gynna och bevara den biologiska 
mångfalden. Äldre tiders nyttjande av mark var ofta av godo för den biologiska mångfalden då det 
innebar lagom stora störningar.26 Många arters livsmiljöer har förändrats över tiden och i vissa fall 
förstörts men människan har även skapat nya miljöer där vissa arter trivs. Förändrad 
markanvändning, övergödning och en allt mer fragmenterad landskapsbild har medfört att många 
arter har blivit sällsynta.27 

Mänsklig påverkan genom nyttjande av landskapet har skapat förutsättningar för ekosystem, 
naturtyper och arter att uppstå, utvecklas, eller gynnas. Det brukar kallas för biologiskt kulturarv. 
Ekosystemen och arternas långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av 
brukande och skötsel. Exempel på denna typ av skötselkrävade miljöer är naturbetesmarker, 
slåtterängar, odlingsrösen, hävdade strandmiljöer, åkerholmar, skogsbetade kalkbarrskogar, 
hagmarker, alléer, kvarnmiljöer, bruksmiljöer, fornlämningar på sandiga marker, hävdade gravfält, 
anlagda ädellövträdsmiljöer kring gods samt herrgårdar och parker.28   

För mer detaljerade beskrivningar av länets naturmiljöer och förutsättningar, se bilaga 3 samt i 

respektive åtgärds bakgrundsbeskrivning. Ytterligare underlag om länets naturtyper och arter finns 

sammanställt i Grön infrastruktur i Uppsala län samt i Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala 

län. 

 

Uppdraget och åtgärdsprogrammets syfte 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald är en del i länsstyrelsens 
miljömålsuppdrag, vilket genomförs inom ramen för Färdplan för ett hållbart län. I 
miljömålsuppdraget ingår att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med 
bred förankring i länet för att nå de nationella miljömålen.29 Se bilaga 1 för mer information. 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald är det andra av totalt fyra regionala 

 
25 Formas: https://formas.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af36abbb 
26 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län. Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03 
27 Naturvårdsverkets webbplats: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete‐i‐samhallet/Sveriges‐miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett‐rikt‐
vaxt‐‐och‐djurliv/ 
28 Grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2019:03 
29 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, §6:2. 
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åtgärdsprogram som länsstyrelsen planerar att ta fram. Åtgärdsprogrammet för minskad 
klimatpåverkan beslutades 2019 och under kommande år tas program fram inom temaområden 
vatten och samhällsutveckling.  

Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald syftar till att öka takten i genomförandet 
av prioriterade åtgärder för att skapa hållbara ekosystem och öka och bevara den biologiska 
mångfalden i Uppsala län. Ambitionen är att åtgärdsprogrammet ska vara ett användbart verktyg för 
aktörer på både regional och lokal nivå. Åtgärdsprogrammet ska: 

 ge exempel på konkreta aktiviteter i arbetet med ekosystem och biologisk mångfald 

 ge vägledning och stöd för att prioritera aktiviteter och utvecklingsinsatser 

 stimulera till ökad samverkan i miljöarbetet mellan aktörer i länet 

 bidra till att användning av länets naturresurser inte ger en negativ påverkan på den biologisk 
mångfalden 

 inspirera till innovation och utveckling inom området 

 leda till en ambitionshöjning för att öka och bevara biologisk mångfald till en hållbar nivå för 
arters överlevnad och säkerställande av ekosystemtjänster. 

 

I åtgärdsprogrammet lyfts förslag på åtgärder och aktiviteter där lokala och regionala aktörer har 
mandat och styrmedel att skapa förändring. Programmet fyller därmed en viktig funktion i att 
komplettera det nationella och internationella arbetet med biologisk mångfald.  

 

Avgränsningar och kopplingar till andra underlag och program 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald utgör en strategisk del i det regionala 

arbetet för att stärka ekosystem och bevara biologisk mångfald i Uppsala län. Det relaterar till 

internationella överenskommelser och strategier samt till det svenska miljömålssystemet och FN:s 

globala hållbarhetsmål. Programmet är tänkt som ett komplement och i vissa fall en förstärkning till 

både nationella åtgärdsprogram, exempelvis åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper 

(ÅGP)30, samt till regionala handlingsplaner och strategier, och i förkommande fall även till lokala 

initiativ och handlingsplaner. De viktigaste regionala dokumenten och handlingsplanerna som 

påverkar arbetet samt dess kopplingar till åtgärdsprogrammet beskrivs här. 

Kunskapsunderlaget Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län31 samlar hotade arter och 
livsmiljöer som är särskilt prioriterade att genomföra naturvårdande åtgärder för i länet. Genom att 
fokusera på ett urval arter och naturtyper kan åtgärder genomföras på ett effektivare sätt, 
exempelvis genom att åtgärder som görs i landskapet för att gynna en art även gynnar den övriga 
mångfalden. Dokumentet utgör ett viktigt kunskapsunderlag för åtgärdsprogrammet samt vid 
genomförandet av flera åtgärder.  
Handlingsplanen Grön infrastruktur i Uppsala län32 utgör ett strategiskt underlag för långsiktig 
planering och prioritering av insatser för att bevara och förstärka den gröna infrastrukturen i Uppsala 
län. Handlingsplanen utgör ett viktigt kunskapsunderlag för åtgärdsprogrammet samt vid 
genomförandet av flera åtgärder. 
 

 
30 Läs mer om nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper på Nnaturvårdsverkets webbplats, 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete‐i‐samhallet/Miljoarbete‐i‐Sverige/Uppdelat‐efter‐omrade/Naturvard/Atgardsprogram‐for‐
hotade‐arter 
31 Ansvarsarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län. 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län, rapport 2015:03. 
32 Grön infrastruktur i Uppsala län. 2019. Länsstyrelsen i Uppsala län, rapport 2019:03 

 



 
 

15 
 

Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och havs‐ och fiskeriprogrammet33 syftar 

till att utveckla landsbygden i länet genom målstyrd fördelning av stöd och ersättningar. I 

handlingsplanen finns tydliga målsättningar att återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till 

jordbruks‐ och skogslandskapet vilket stödjer genomförandet av flera av åtgärdsprogrammets 

åtgärder.  

Den regionala handlingsplanen Ät Uppsala län ‐ handlingsplan för att bidra till en hållbar och 

konkurrenskraftig Livsmedelsproduktion 34 bidrar till måluppfyllelsen i länets regionala 

utvecklingsstrategi för livsmedelsproduktion. Handlingsplanen innehåller målsättningar om 

långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion vilket har en tydlig koppling till bevarad biologisk mångfald. 

Handlingsplanen genomförs genom arbete inom olika tematiska områden där teman inom 

exempelvis upphandling samt hållbar livsmedelsproduktion kopplar till genomförandet av flera av 

åtgärdsprogrammets åtgärder.   

Den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS) 35 är en övergripande och långsiktig strategi 

som pekar ut inriktningen för den regionala utvecklingen. (Texten kompletteras senare då den 

regionala utvecklingsstrategin är under revidering). 

Åtgärdsprogrammet är det andra av fyra planerade program inom Färdplan för ett hållbart län, se 
bilaga 1. Miljömålen har i många fall har en stark koppling till varandra vilket medför att 
åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald kan bidra till att uppfylla övriga 
åtgärdsprograms syften och vice versa. Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald 
samverkar särskilt tydligt med åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan36 då förändringar i 
klimatet är ett av de största hoten mot biologisk mångfald samtidigt som förändringar i naturliga 
ekosystem påverkar klimatet. I genomförandet av samtliga åtgärdsprogram är det av stor vikt att 
hålla ett brett hållbarhetsperspektiv så att inte genomförandet av åtgärder innebär en negativ 
påverkan på andra miljömål. 
 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald omfattar åtgärder och aktiviteter som har 
en positiv effekt på den biologiska mångfalden som huvudsyfte. Åtgärder med andra huvudsyften, 
exempelvis förbättrad vattenkvalitet i sjöar och vattendrag som sekundärt även har en positiv effekt 
på biologisk mångfald, omfattas inte av åtgärdsprogrammet. 
 

   

 
33 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs‐ och fiskeriprogrammet. 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län, rapport 2015:04.  
34 Ät Uppsala län ‐ handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Länsstyrelsen i Uppsala län, 
diarienummer 604‐5750‐2018. 
35 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län. 2017. Region Uppsala. 
36 Färdplan för ett hållbart län – Åtgärder för minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen i Uppsala län, rapport 2019:4 
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Framtagande och genomförande av åtgärdsprogrammet 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald har utarbetats av Länsstyrelsen i Uppsala 
län i bred förankring med regionala aktörer. Programmet antas av länsstyrelsen men genomförandet 
ägs gemensamt av medverkande aktörer i länet. Under våren 2019 genomfördes två dialogmöten, så 
kallade åtgärdsverkstäder, med representanter från länets kommuner, Region Uppsala, universitet, 
näringsliv, regionala myndigheter samt regionala förbund och ideella organisationer.37  

Målsättningen med åtgärdsverkstäderna var att gemensamt identifiera och formulera prioriterade 
och konkreta åtgärder som bidrar till att skapa hållbara ekosystem och att öka och bevara biologisk 
mångfald i länet. Under de två åtgärdsverkstädernas gruppdiskussioner togs ett stort antal 
åtgärdsförslag fram. Förslag och idéer har bearbetats och konkretiserats av länsstyrelsen till elva 
åtgärder som förankrades med Uppsala läns miljö‐ och klimatråd i november 2019.  

Utgångspunkten i arbetet med framtagande av åtgärdsförslagen har varit att åtgärder och aktiviteter 
i programmet ska kunna genomföras av en aktör som är verksam i länet och vara möjlig att påbörja 
och helst genomföra under en fyraårig programperiod (2020 – 2023).  

 

Målgrupp och samverkan 
Åtgärderna i programmet riktar sig till lokala och regionala aktörer som är verksamma i Uppsala län 
och har mandat att genom sin verksamhet agera för en ökad biologisk mångfald. Exempel på aktörer 
som åtgärdsprogrammet främst riktar sig till: 

 Länets åtta kommuner inklusive kommunala bolag 

 Region Uppsala  

 Företag och näringsliv 

 Universitet och högskolor 

 Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor 

 Ideella organisationer och föreningar 

 Myndigheter 

 Stiftelser och förbund 

 Länsstyrelsen i Uppsala län 
 

För varje åtgärd föreslås aktörer eller aktörsgrupper som är lämpliga att genomföra åtgärden. Det 
utesluter inte att åtgärder genomförs av andra aktörer eller grupper i samhället. Enskilda individers 
val har också stor betydelse för den biologiska mångfalden. Åtgärdsprogrammet har dock inte 
allmänheten som en direkt målgrupp men det innehåller aktiviteter där aktörer riktar sig till 
allmänheten exempelvis genom kunskapsspridning och information. 

En del åtgärder kan genomföras av enskilda aktörer, andra utförs i samverkan mellan flera aktörer. 
Målsättningen är att samverkan i åtgärdsarbetet så långt som möjligt integreras i redan befintliga 
nätverk och pågående samarbetsformer i länet. Samverkan bör även knyta an till det befintliga 
åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan. Uppstart av nya nätverk eller forum för samverkan 
kan bli aktuellt vid behov.  

Exempel på befintliga nätverk som kan användas för samverkan i åtgärdsarbetet: 

 
37 Deltagande organisationer vid åtgärdsverkstäder: Biotopia, Ekologigruppen AB, Ekologiska lantbrukarna, Enköpings kommun, Heby 
kommun, Håbo kommun, Jägareförbundet Uppsala län, Knivsta kommun, LRF Mälardalen, Naturföretaget, Naturjouren, 
Naturskyddsföreningen Uppsala län, Region Uppsala, Riksdagsledamot, SLU, SKB (Svensk kärnbränslehantering), Skogsstyrelsen, Svenska 
golfförbundet, Svenska rovdjursföreningen, Swerock AB, Tierps kommun, Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, Upplandsstiftelsen, Uppsala 
kommun, Uppsala svampklubb, Uppsala vatten AB, WSP Sverige AB, Östhammars kommun. 
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 Forum för Fysisk planering38 

 Nätverk för kommunernas miljöstrateger/ ‐samordnare39 

 Gröna gruppen40 

 Nätverket för kommunekologer/kommunens naturvårdssakkunniga i Uppsala län41  

 Flertal nätverk inom arbetet med hotade arter med åtgärdsprogram 

 Uppsala läns miljö‐ och klimatråd 

 Skogsstyrelsens distriktsråd 

 Partnerskap för landsbygdsutveckling42 
 

Hållbarhetslöften 
För att stärka genomförandet av åtgärdsprogrammet uppmanas länets aktörer att teckna 
hållbarhetslöften med länsstyrelsen. Därmed åtar sig aktören att genomföra åtgärder ur programmet 
under programperioden och att genomförandet följs upp regelbundet. För att möjliggöra uppföljning 
utformar aktörerna egna mål för de åtgärder och aktiviteter som omfattas av respektive aktörs 
hållbarhetslöfte. Antagna hållbarhetslöften kan med fördel implementeras i den ordinarie 
verksamheten. Nya aktörer kan ansluta sig till åtgärdsprogrammet och teckna hållbarhetslöften 
under hela programperioden. Tecknade löften publiceras på länsstyrelsens externa webbplats och 
gäller under hela programperioden.  

Genom hållbarhetslöften tydliggörs och kommuniceras aktörers åtgärdsarbete.  Genom att 
synliggöra olika aktörers åtgärdsarbete ökar möjligheter till samverkan och effektivare 
resursutnyttjande i åtgärdsarbetet.  

Aktörer kan med fördel samordna åtgärdsarbetet och därmed nå ett effektivare resursutnyttjande. 
Exempelvis kan flera kommuner och kommunala bolag eller en grupp aktörer med liknande 
verksamheter samverka kring samma aktiviteter och teckna liknande hållbarhetslöften.  

 

Uppföljning av hållbarhetslöften och åtgärder 
Länsstyrelsen ansvarar för att årligen skicka en förfrågan till medverkande aktörer angående 
genomförandet av åtgärder i antagna hållbarhetslöften. Aktörerna följer upp genomförandet av sina 
respektive åtgärder utifrån de egna målen. Uppföljning av åtgärderna kommer exempelvis att ske 
enligt nedan: 

 grönt – åtgärder genomförs i stort sett enligt plan eller är klara 

 gult – försening 

 rött – kraftig försening eller stoppad 
 

En sammanställning av resultatet från den årliga uppföljningen av åtgärdsarbetet kommer att 
presenteras för Uppsala läns miljö‐ och klimatråd samt publiceras på länsstyrelsens webbplats. 
Sammanställningen kommer även att användas som underlag i den årliga regionala bedömningen av 
miljömålen som rapporteras till Naturvårdsverket.  

 
38 Forum för Fysisk planering är ett samverkansforum inom samhällsplanering, infrastruktur samt kollektivtrafik och samlar tjänstepersoner 
i länets kommuner, Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala.  
39 Nätverk för kommunernas miljöstrateger eller motsvarande, Länsstyrelsen är sammankallande. 
40 Samverkansforum för länets kommuner, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen. Upplandsstiftelsen är sammankallande 
41 Kunskapsforum för kommunekologer och naturvårdssakkunniga inom kommunerna i Uppsala län samt naturvårdsansvarig hos Region 
Uppsala. 
42 Länsstyrelsen i Uppsala län, https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/kalenderhandelser‐‐‐uppsala/2019‐10‐15‐partnerskapet‐for‐
landsbygds‐utveckling.html 
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I den årliga uppföljningen följs inte åtgärdernas effekt på miljötillståndet upp. Genomförda åtgärders 
effekt på miljön är ofta långsiktig och därför inte mätbar från ett år till ett annat och för flera 
åtgärder finns svårigheter att koppla den specifika åtgärden till en mätbar effekt på miljön. Nationellt 
finns indikatorer som redovisar regionala förändringar som exempelvis anlagda eller hydrologiskt 
restaurerade våtmarker, åtgärdade fysiska hinder i vatten samt jordbrukets utveckling. Indikatorerna 
redovisas i dagsläget med upp till två års fördröjning och bedöms inte vara applicerbara som 
indikatorer för årlig uppföljning av effekten av pågående och genomfört åtgärdsarbete inom 
åtgärdsprogrammet.  

För vissa åtgärder kan enskilda aktörer mäta och följa upp effekten av en genomförd åtgärd kopplat 
till den egna verksamheten. Detta uppmuntras och i de fall det görs kan effekten följas upp och 
presenteras i den årliga uppföljningen. 

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att vid behov komplettera eller förtydliga delar av 
åtgärdsprogrammet under pågående programperiod. Efter avslutad programperiod görs en 
utvärdering av åtgärder och genomförande, kopplat till bland annat samverkan och effektivitet, som 
underlag för revidering av åtgärdsprogrammet inför en ny programperiod. 

 

Finansiering av åtgärder 
Aktörer ansvarar för finansiering och genomförande av de åtgärder som ingår i sina respektive 
hållbarhetslöften. Flera åtgärder kan genomföras genom prioriteringar i befintlig verksamhet, medan 
andra åtgärder kräver extra finansiering. Som stöd för att hitta extra finansiering till åtgärdsarbete 
finns på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats broschyren Var finns pengarna? – En 
sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen43. 
Dokumentet innehåller en sammanställning över var det finns pengar att söka för att genomföra 
miljömålsåtgärder. 

 

 
43 Var finns pengarna – En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen. 2019. 
Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats. https://www.lansstyrelsen.se/vastra‐gotaland/tjanster/publikationer/ovriga/var‐finns‐
pengarna.html 
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Jämställdhet och jämlikhet i arbetet med biologisk mångfald 
En av grundstenarna för en hållbar utveckling är att integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska 
aspekter i beslutsfattandet. Faktorer som medverkar till social hållbarhet är bland annat 
jämställdhet, delaktighet, inflytande, hälsa och livskvalitet. I arbetet med ekosystem och biologisk 
mångfald bör ansvarig utförare alltid integrera ett jämställdhets‐ och jämlikhetsperspektiv vid 
planering och genomförande av åtgärder. En viktig del av det arbetet är att i eventuella förstudier 
och analyser ta hänsyn till variabler så som exempelvis kön, ålder, ekonomisk ställning och 
funktionsvariation. Då synliggörs skillnader mellan till exempel livsvillkor, beteenden, konsumtion 
samt mäns och kvinnors behov.  

Att integrera detta arbetssätt i åtgärdsarbetet för ökad biologisk mångfald kan exempelvis göras 
genom att: 

‐ Genomföra riktade informationsinsatser till olika målgrupper, exempelvis barn och unga, 
äldre, villaägare, kolonilotter, föräldrar till skolbarn eller restaurangbesökare samt  
 

‐ Målgruppsanpassa informationen genom att exempelvis tänka på hur, var och i vilket format 
olika grupper bäst kan nås. 
 

‐ Tillämpa ett inkluderande förhållningssätt vid inbjudningar och kallelser till 
informationsträffar och nätverk. 
 

‐ Tillgängliggöra naturen för alla då vistelse i naturen skapar engagemang och ökar förståelsen 
för vikten av biologisk mångfald, tänk exempelvis barnvagnar, funktionshindrade, 
”naturovana” grupper med flera.  
 

‐ Motverka och ifrågasätta stereotypa föreställningar om exempelvis livsstil och 
konsumtionsmönster i kommunikationsinsatser i form av bild, text och språk kopplat till 
åtgärdsarbete så att olika målgrupper nås och känner igen sig i kommunikationen. Detta 
möjliggör att fler grupper kan ta del av information kopplat till arbetet med biologisk 
mångfald och olika gruppers behov och intressen kan tas tillvara. 
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Åtgärder 
Åtgärder och aktiviteter i åtgärdsprogrammet är framtagna för att öka åtgärdstakten i 
miljömålsarbetet genom att skapa hållbara ekosystem och öka och bevara den biologiska 
mångfalden. Detta utgör en del av det samlade arbetet med biologisk mångfald i Uppsala län. 
Förhoppningen är att så många aktörer som möjligt kan se sin del i åtgärdsarbetet både inom 
områden där man redan bedriver åtgärdsarbete men även inom nya och närliggande områden. 
Tillsammans bidrar åtgärderna som genomförs av regionala aktörer till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen med kopplingar till biologisk mångfald, men även till FN:s konvention om 
biologisk mångfald (CBD) och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 på både lokal, regional och 
global nivå. 

Åtgärdsprogrammet samlar prioriterade åtgärder som identifierats som viktiga och prioriterade 
utifrån de förslag till aktiviteter som lyfts fram av regionala aktörer. Åtgärderna i programmet ger 
förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning till programmet av aktörer i hela länet. 

Samtliga åtgärder består av ett antal valbara aktiviteter som kan utföras inom ramen för åtgärden, 
där olika aktiviteter passar olika typer av aktörer. För samtliga åtgärder finns även valet att som aktör 
utforma egna aktiviteter med samma målsättning som åtgärden eller genom att konkretisera de 
befintliga förslagen.  

Åtgärderna och aktiviteterna i programmet är inte rangordnade. Det är därför viktigt att respektive 
aktör gör en analys av vilka åtgärder som är möjliga att genomföra utifrån respektive uppdrag och 
verksamhet. Utifrån aktörens förutsättningar bör de åtgärder som ger störst förväntad effekt på 
miljön prioriteras i genomförandet.  

I tabell 1 visas en sammanställning över åtgärderna i åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk 
mångfald samt deras kopplingar till de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s globala hållbarhetsmål 
i Agenda 2030.  
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Tabell 1. Sammanställning av åtgärdsprogrammets åtgärder för biologisk mångfald samt deras koppling till de 

nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Nr  Åtgärd  Bidrar främst till nationella 
miljökvalitetsmål 

Bidrar främst till globala 
hållbarhetsmål i Agenda 2030 

1  Ökad biologisk mångfald i 
vattenmiljön 

 Myllrande våtmarker 

 Levande sjöar och vattendrag 
 Ett rikt växt‐ och djurliv 
 Hav i balans samt levande 
kust‐ och skärgård 

 

 6. Rent vatten och sanitet 
 14. Hav och marina resurser 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 
 

2  Ökad biologisk mångfald i 
skogslandskapet 

 Levande skogar 
 Ett rikt växt‐ och djurliv 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

3  Ökad biologisk mångfald i 
jordbrukslandskapet 

 Ett rikt odlingslandskap 
 Ett rikt växt‐ och djurliv 

 2. Ingen hunger 
 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

4  Motverka invasiva främmande 
arter 

 Ett rikt växt‐ och djurliv   15. Ekosystem och biologisk mångfald 

5  Ökad biologisk mångfald i 
parker och grönområden 

 Ett rikt växt‐ och djurliv   11. Hållbara städer och samhällen 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

6  Infrastrukturens biotoper   Ett rikt växt‐ och djurliv   11. Hållbara städer och samhällen 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

7  Fysisk planering   Ett rikt växt‐ och djurliv   11. Hållbara städer och samhällen 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

8  Minska påverkan på biologisk 
mångfald via inköp och 
upphandling av varor och 
tjänster 

 Ett rikt växt‐ och djurliv   12. Hållbar konsumtion och produktion 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

9  Inspirera till hållbara val   Generationsmålet 

 Ett rikt växt‐ och djurliv 
 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

10  Integrera biologisk mångfald 
och hållbarhet i skol‐ och 
förskoleverksamhet 

 Generationsmålet 

 Ett rikt växt‐ och djurliv 
 4. God utbildning för alla 
 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

11  Utbildnings‐ och 
informationsinsatser för 
beslutsfattare 

 Generationsmålet 

 Ett rikt växt‐ och djurliv 
 15. Ekosystem och biologisk mångfald 
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Åtgärd 1. Öka biologisk mångfald i vattenmiljöer 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att stärka den biologiska 
mångfalden i länets vattenmiljöer. 

Målet är att genomföra åtgärder för att gynna 
den biologiska mångfalden i vattenmiljöer 
samt att aktörer har en ökad kunskap om 
ekosystem och biologisk mångfald vilket 
skapar förutsättningar för konkreta åtgärder 
som gynnar den biologiska mångfalden i och i 
anslutning till vattenmiljöer. 

Potentiella aktörer 
Vattenregleringsföretag, VA‐organisationer, 
länsstyrelsen, kommuner, Region Uppsala, 
universiteten, Skogsstyrelsen, LRF och ideella 
föreningar. 

Bakgrund 
Uppsala läns läge med Mälaren i söder, 
Dalälven i nordväst och Bottenhavet i nordost 
karaktäriserar och skapar förutsättningar för 
många av länets olika naturtyper. 

Vattenmiljöer är ofta förbisedda och dess 
unika värden och ekosystemtjänster har ofta 
inte beaktats. Ett undantag har varit fiske som, 
speciellt i äldre lagstiftning, har haft en 
särställning då det har varit en viktig resurs. 
De flesta skyddade vattenmiljöer har indirekt 
blivit det genom skydd av skog och andra 
miljöer medan endast en begränsad andel är 
skyddade för just sina vattenvärden. 

Vattendrag, våtmarker och sjöar har under det 
senaste decenniet i stor utsträckning 
påverkats av utdikning och kanalisering för att 
förbättra förutsättningarna för jord‐ och 
skogsbruk. Av länets vattendragasförekomster 
är mer än 70 procent av den totala sträckan 
direkt påverkad av grävningar och 
uträtningar.44 Detta har resulterat i att mycket 
av det naturliga habitatet i och i anslutning till 
dessa vattenmiljöer, till exempel svämplan 
längs vattendrag, har försvunnit vilket leder till 
förlust av biologisk mångfald. 
 

 
44 VISS, Vatteninformationssystem Sverige, 2020, https://viss.lansstyrelsen.se/  
45 Länsstyrelsen Uppsala län, Planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet i Uppsala län, 
Länsstyrelsens meddelandeserie 2012:1 

Död ved, skuggande vegetation, block och 
stenar samt en naturlig fåra som meandrar vid 
lågflöden är viktigt för många vattenlevande 
organismer. Trädridåer längs kanter och 
stränder bidrar med flera av dessa faktorer 
och dessutom stabiliserar träden kantzonen. 
De är också viktiga som gröna korridorer på 
land. Långa kanaliserade sträckor och 
vandringshinder i form av anlagda dämmen 
leder till en fragmentering av 
vattenlandskapet vilket innebär att arter har 
svårt att sprida sig. Musslor är ett exempel på 
en artgrupp som är särskilt känslig för störning 
i vattendrag. 

Den totala arealen våtmark i länet har mer än 
halverats sedan mitten av 1800‐talet och över 
90 procent av alla våtmarker har skadats 
genom dränering i jordbrukslandskapet.45 
Våtmarker jämnar ut vattenflöden i 
avrinningsområdena och bidrar på detta sätt 
till bildandet av grundvatten samt minskar 
risken för översvämningar. Våtmarker hyser 
ofta stora naturvärden och för att bevara 
dessa krävs det att våtmarkerna är tillräckligt 
stora och inte för fragmenterade, annars 
riskerar försämrad konnektivitet i 
våtmarkslandskapet påverka den biologiska 
mångfalden negativt. Torvbildande våtmarker 
fungerar som kolsänka då de lagrar kol vilket 
gynnar den biologiska mångfalden indirekt 
genom att bidra till klimatreglering. 

Närapå samtliga av de sjöar som fanns i 
Uppsala län i början av 1800‐talet har sänkts 
och ungefär hälften har helt torrlagts. De 
opåverkade sjöarna fungerar bättre som 
utjämningsmagasin då vattennivån sänks 
långsammare och därmed minskar risken för 
översvämningar. Många av länets sänkta sjöar 
är även näringsrika och detta leder i många 
fall till perioder av syrgasbrist vilket påverkar 
den biologiska mångfalden negativt. 

Havet och Mälaren har många gemensamma 
egenskaper och miljöproblem och den 
biologiska mångfalden hotas här av olika typer 
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av påverkan som exempelvis sjöfart, 
anläggningar, utsläpp av miljögifter och 
föroreningar. De känsligaste miljöerna i havet 
och Mälaren är grunda vegetationsrika 
områden i skyddade lägen.  

Hur bryggor och andra anläggningar 
konstrueras har även en stor betydelse för 
dess påverkan på olika växtsamhällen. De visar 
bland annat att flytbryggor skuggar betydligt 
mer av botten än pålade bryggor. Dessa 
grunda områden är dessutom känsliga för 
störningar från båttrafik. Antalet 
brygganläggningar och båtar i Uppsala läns 
havsmiljöer var år 1960 landets lägsta men 
ökningstakten har sedan dess varit den högsta 
i landet.46 Många fiskarter i havet och Mälaren 
är beroende av att vandra upp i vattendrag för 
att leka. Det innebär att leken är beroende av 
bra konnektivitet mellan havet och 
inlandsvatten. Dämningar försvårar eller 
omöjliggör denna passage och 
utdikning/dränering i jordbruksmark leder ofta 

till förlust av habitat som är viktigt för lek och 
yngeluppväxt. 

Vattennivån i Mälaren är sedan början av 
1800‐talet reglerad och vattenmiljön i havet 
påverkas av landhöjningen. Landhöjningen i 
havet innebär att många hamnanläggningar 
och farleder blir för grunda. Vanliga lösningar 
på detta problem är muddring och 
bortsprängning av trösklar vilket kan leda till 
habitatförstöring via fysisk störning eller 
utsläpp av föroreningar från sediment.  

Biologisk mångfald i och i anslutning till 
vattenmiljöer kan också påverkas negativt av 
främmande arter. Till exempel förekommer 
predation av mink i delar av våra skärgårdar 
som utgör viktiga habitat för sjöfåglar. 

En rad olika miljöproblem har en stor 
påverkan på biologisk mångfald, denna åtgärd 
är framförallt inriktad mot att minska 
habitatförlust och fysiska störningar i 
vattenmiljön.  

 

Aktiviteter 
Aktiviteter kopplat till limniska miljöer 

a. Genomför kunskapshöjande aktivitet exempelvis genom att anordna vattendragsvandringar 
och träffar om vatten i landskapet om vad som kan göras för att främja biologisk mångfald i 
olika typer av vattenmiljöer riktat mot kommuner och markägare.  

b. Genomför informationsinsats om miljöanpassat dikesunderhåll. 
c. Sammanställ och tillgängliggör underlag som visar var det är prioriterat att genomföra 

restaurering av vattendrag och sjöar. 
d. Återskapa naturliga flöden i vattendrag, exempelvis återmeandring samt återställa 

översilningsytor och svämplan. 
e. Plantera träd och buskar samt undvik avverkning längs vattendrag. 
f. Utred möjligheterna att ha bredare skyddszoner mot åkermark, särskilt i områden med 

behov av bredare strandzon och där friluftslivet kan gynnas. 
g. Skapa fler lekplatser i vattendrag genom att återskapa naturliga bottenstrukturer, till 

exempel öka mängden död ved och större stenar. 
h. Skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vandringsberoende arter i reglerade vattendrag, 

exempelvis genom utrivning av gamla dammar. 
i. Informationsinsats i syfte att motverka olagligt fiske på lekplatser för asp. 
j. Studera kransalgssjöar i förvaltningssyfte med parametrar som höjd över havet, 

landhöjningstakt samt temporal och spatial artförekomst. 
k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 

 
46 Moksnes P‐O, Eriander L, Hansen J, Albertsson J, Andersson 
M, Bergström U, Carlström J, Egardt J, Fredriksson R, Granhag L, 
Lindgren F, Nordberg K, Wendt I, Wikström S och Ytreberg E, 

”Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige”, 
Havsmiljöinstitutets Rapport, nr. 2019:3. 
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Aktiviteter kopplat till våtmarker 

l. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktiviteter riktat mot exempelvis 
kommuner, markägare och allmänhet om vad som kan göras för att främja den biologiska 
mångfalden i olika typer av våtmarker. 

m. Sammanställ och tillgängliggör underlag som visar var det är prioriterat att återskapa och 
restaurera våtmarker. 

n. Ta fram en regionalt anpassad praktisk handbok för restaurering och skötsel av våtmarker.  
o. Utveckla rådgivning för olika våtmarkstyper som till exempel utdikade myrar, rikkärrsslåtter 

och småvatten. 
p. Återuppta hävd i form av bete och slåtter i tidigare hävdade våtmarker för att hålla dessa 

öppna. 
q. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.  

 
Aktiviteter kopplat till havet och Mälaren 

r. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktivitet riktat mot ex. kommuner, 
markägare, fiske och båtföreningar om vad som kan göras för att gynna den biologiska 
mångfalden i samband med olika typer av verksamheter i vattenmiljöer, till exempel, vad 
man ska tänka på när man anlägger bryggor, rensar bort vegetation och muddrar. 

s. Kartlägga och ta fram förslag på områden där regleringar av båttrafik och extra hänsyn vid 
vattenverksamheter behövs. 

t. Inför begränsningar för motorbåtstrafik, båtars hastighet och storlek i de känsligaste 
områdena, till exempel i grunda vegetationsrika vikar. 

u. Där möjligt, flytta hamnar och anläggningar längre ut i kusten istället för att muddra och ta 
bort trösklar. 

v. Genomför en översyn av länets fågelskyddsområden. I många fall är inte de viktigaste 
fågelskären skyddade, samtidigt som flera öar med fågelskydd varit tomma på fågel i många 
år. 

w. Genomföra minkjakt i fågelskyddsområden och andra områden som bedöms vara viktiga för 
fågellivet. 

x. Ta bort vandringshinder i Mälar‐ och havsmynnande vattendrag. 
y. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
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Åtgärd 2. Öka biologisk mångfald i skogslandskapet 

Syfte och mål 
Syftet är att bevara och stärka biologisk 
mångfald i länets skogslandskap. 

Målet är att insatser för att bevara och stärka 
den biologiska mångfalden i skogslandskapet 
ökar, och att de åtgärder som genomförs 
synliggörs. 

Potentiella aktörer 
Länsstyrelsen, kommuner, skogsägare, 
skogsföretag, Skogsstyrelsen, 
Upplandsstiftelsen, ideella föreningar och 
universiteten. 

Bakgrund 
Den svenska skogspolitiken har två jämställda 
mål mellan produktion och miljö. Miljömålen 
ska uppnås även om produktionen behöver 
öka. Eftersom den absoluta merparten av 
skogsmarken brukas behöver åtgärder för att 
bevara och öka den biologiska mångfalden i 
den brukade skogen vidmakthållas och 
utvecklas. 

Statistik från 2019 visar att av arealen 
produktiv skogsmark i länet har fem procent 
ett formellt skydd, medan fyra procent utgör 
frivilliga avsättningar. Det betyder att 91 
procent av länets produktiva skogsmark 
utnyttjas för skogsproduktion.47 Det innebär 
att naturhänsyn i skogsbruket samt utökat 
skydd i form av formellt skydd och frivilliga 
avsättningar är av avgörande betydelse för 
bevarandet av den biologiska mångfalden. En 
god naturhänsyn gör att den biologiska 
mångfalden och variationen i det brukade 
skogslandskapet bevaras och utvecklas i 
samband med de skogliga åtgärderna. 
Åtgärderna planeras och genomförs så att de 
efterliknar naturliga störningar. Tanken är 
att de strukturer och förbindelselänkar som 
finns i naturskogen också ska kunna 
återfinnas i brukad skog. Eftersom en brukad 
skog sällan blir äldre än 100 år är det extra 
viktigt att spara hänsynsträd och 
hänsynsområden så att gamla träd och död 

 
47 SCB, https://www.scb.se/mi0605 
48 Skogskunskap, https://www.skogskunskap.se/planera‐

skogsbruk/naturhansyn/naturhansyn‐i‐skogsbruket/ 

ved med tiden blir en naturlig del även i den 
brukade skogen. Även 100 år är en biologiskt 
ung ålder och en stor andel av 
skogslandskapet är betydligt yngre än så.48 I 
en del av de områden som undantagits från 
skogsbruk, genom antingen frivilliga 
avsättningar eller formellt skydd, kan en 
naturvårdande skötsel vara aktuell. Många 
olika åtgärder kan räknas som naturvårdande 
skötsel, det de har gemensamt är att de syftar 
till att bevara eller gynna den biologiska 
mångfalden och inte har som mål att öka 
virkesproduktionen eller att gynna jaktbart 
vilt. Åtgärderna måste anpassas till varje 
områdes biologiska mångfald, historik och 
speciella förutsättningar.49  

Av Sveriges alla rödlistade arter är det ungefär 
hälften som på olika sätt utnyttjar skogen. 42 
procent av de rödlistade arterna har skogen 
som sin viktigaste hemvist. När skogsmiljön 
förändras påverkas dessa arter ansenligt. Det 
är också betydelsefullt att komma ihåg att 
många arter lever i gränszonen, eller flyttar 
sig, mellan olika landskapstyper. 

Det finns flera orsaker till att artpopulationer 
minskar men de främsta faktorerna är 
avverkning och igenväxning. Igenväxning har 
en stor negativ påverkan för drygt 1 300 
arter50och är ett särskilt stort problem i 
brynmiljöer och i tidigare betade miljöer. 
Avverkning av skog har stor negativ påverkan 
på fler än 1 300 arter. Det handlar oftast om 
arter som är knutna till skoglig kontinuitet. 
Dessa arter har svårt att överleva hyggesfasen 
och deras substrat eller miljö hinner inte 
byggas upp innan skogen åter avverkas. 

De arter som har svårt att överleva en 
hyggesfas kan gynnas av ett hyggesfritt 
skogsbruk. Som hyggesfritt skogsbruk räknas 
alla brukandeformer som innebär att marken 
alltid har ett trädskikt. Exempel som kan 
nämnas är blädning, som innebär fullskiktade 
skogar, och andra metoder som luckhuggning 

49 Skogsstyrelsen, https://www.skogsstyrelsen.se/bruka‐
skog/naturvard/ 
50 SLU, 
https://pub.epsilon.slu.se/12339/1/R%C3%B6dlistan_2015.pdf 
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och överhållna skärmar, vilka gör att 
”skogskänslan” kan behållas. Motiven att 
använda hyggesfritt skogsbruk varierar och 
ofta är det flera värden (natur‐, kultur‐ eller 
sociala) i kombination som gör att man väljer 
ett hyggesfritt skogsbruk. Ofta innebär detta 
att det ekonomiska motivet prioriteras ner, 
men i vissa fall finns produktionsmässiga 
fördelar med hyggesfritt skogsbruk.51 

Stora delar av skogsmarken i Uppsala län är 
påverkad av dikning. I dessa områden kan 
hydrologisk restaurering vara en åtgärd för att 
återskapa biotoper. Genom att exempelvis 
lägga igen diken eller genom att låta bli att 
rensa diken kan en före detta sumpskog återfå 
sina tidigare förutsättningar och på sikt även 
värden. Sumpskogar är skogar på fuktig eller 
riktigt blöt mark och kan ha höga naturvärden. 
I sumpskogen finns ofta rikligt med död ved, 

insekter, mossor och fuktälskande växter och 
en hög luftfuktighet gör att epifytfloran på 
lövträd är rik. Fågellivet är rikt och varierat.52 

Stora skogsbeten har ofta en stor variation i 
de naturgivna förhållandena, till exempel vad 
gäller jordmån, fältskikt, topografi och 
trädslagsfördelning. Detta leder i sin tur till en 
variation i betesutnyttjande, likväl som en 
variation i människans nyttjande av skogen. 
Denna variation gör att skogsbeten ofta har 
höga naturvärden, med lång kontinuitet av 
exempelvis gamla träd, solbelysta träd och 
ved, förnafattiga marker samt 
föryngringssuccessioner.53 Artstocken är unik i 
denna miljö genom att den innehåller såväl 
betesmarksarter och andra öppenmarksarter 
som ett antal skogsarter.54 I Uppsala län är 
artrikedomen av mykorrhizasvampar och 
kärlväxter särskilt stor i betade kalkbarrskogar.  

 

Aktiviteter 
Aktiviteter kopplat till ett varierat skogsbruk med ökad naturhänsyn 

a. Skapa och delta i forum för erfarenhetsutbyte, samverkan, kompetensutvecklande och 
kunskapshöjande, för ökad naturhänsyn i skogsbruket. 

b. Skapa forum för att lyfta fram goda exempel på åtgärder som utförs för att gynna biologisk 
mångfald för ökad möjlighet till erfarenhetsutbyte och att lära av varandra. 

c. Använd naturvårdsavsättningar på ett funktionellt sätt för att stärka värden och 
trädslagskontinuitet på landskapsnivå, exempelvis spridningskorridorer och övergångszoner i 
marker runt skyddad skog.  

d. Inventera skogliga värdekärnor och ansvarsnaturtyper på eget innehav.  
e. Genomför kunskapshöjande åtgärder, till exempel rådgivning, för ökad variation av 

brukningsmetoder.  
f. Utveckla arbetsverktyg för att arbeta med markanvändning med fokus på helhetsperspektiv, 

biologisk mångfald och kulturmiljövärden. Flera aktörer och större markområden kan få en 
utvecklingsplan utifrån natur‐ och kulturvärden, samarbete och företagande.  

g. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande åtgärder, om skötsel av olika 
naturtyper, till exempel ansvarsnaturtyperna kalkbarrskogar, svämskogar, åsbarrskog, asprik 
skog och ädellövmiljöer. 

h. Genomför riktade informationsinsatser om särskilda värden och skötselbehov, till exempel 
kopplat till olika arter, värdetrakter, skyddsvärda träd eller lövträd. 

 
51 Skogsstyrelsen, https://www.skogsstyrelsen.se/bruka‐
skog/olika‐satt‐att‐skota‐din‐skog/hyggesfritt‐skogsbruk/ 
52 Naturvårdsverket, 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete‐i‐

samhallet/Miljoarbete‐i‐Sverige/Uppdelat‐efter‐

omrade/Naturvard/Skydd‐av‐natur/Formellt‐skydd‐av‐

skog/Bevara‐naturvarden‐i‐skogen/Skog‐med‐hoga‐

naturvarden/ 

53 Andersson L., Appelqvist T., Bengtsson O., Nitare J., & 
Wadstein M. (1993) Betespräglad äldre bondeskog ‐ från 
naturvårdssynpunkt. Rapport 7: 1993. 
54 Jordbruksverket, 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.425b011913efa7

0e20e14cf/1370419559966/ovr3_31.pdf 
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i. Genomför konkret aktivitet för ökad biologisk mångfald, till exempel genom att öka andel 
död ved, genomföra naturvårdsbränning, frihugga värdefulla träd och skapa flerskiktade 
brynzoner. 

j. Fortsätt implementeringen och utveckla arbetet med målbilder för god miljöhänsyn. 
k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 

Aktiviteter kopplat till skötsel i marker med naturvårdsmål, till exempel frivilliga avsättningar 

l. Genomför frivilliga avsättningar i skogar med naturvärden på det egna skogsinnehavet. 
m. Genomför insatser för att öka andelen frivilliga avsättningar av skog i områden som är 

prioriterade i regionala underlag. 55 
n. Genomför kunskapshöjande och stödjande insatser som bidrar till ökad andel frivilliga 

avsättningar av skogsmark, exempelvis genom rådgivning till privata markägare. 
o. Restaurera och återskapa biotoper i skogsmark, till exempel genom att lägga igen diken i 

avvattnade sumpskogar och våtmarker, eller genom att ta bort gran för att gynna lövträd. 
p. Bevara och planera för skyddsvärda träd (speciellt ädellövträd, tall och sälg), framför allt i 

värdetrakter för skyddsvärda träd, genom inventering, information och skötsel.  
q. Ta fram strategier och/eller genomförandeplaner för skötsel av marker med naturvårdsmål 

på eget innehav. 
r. Utveckla arbetsverktyg för att främja biologisk mångfald i skogsmark genom samverkan, till 

exempel skötselplaner för frivilliga avsättningar istället för formellt skydd.  
s. Medverka till att höja andelen lövskog i fokustrakter för vitryggig hackspett med följearter.  
t. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 

Aktiviteter kopplat till arbete med och inom formellt skyddade områden 

u. Öka arealen formellt skyddad skogsmark genom att prioritera arbetet med områdesskydd 
exempelvis genom bildande av kommunala reservat. 

v. Genomför insatser för att öka arealen formellt skyddad skogsmark, exempelvis genom 
information om möjligheterna inom Nya Komet56.  

w. Fortsätt med, utveckla och förstärk arbetet med skydd av skog och verka för att inga 
värdekärnor57 ska avverkas. 

x. Fortsätt med, utveckla och förstärk arbetet med praktiska skötselinsatser för att bevara och 
förstärka biologisk mångfald i formellt skyddade områden. 

y. Utveckla arbetet med formellt skydd genom att till exempel se över möjligheten till 
buffert/skyddszon omkring naturreservat genom överenskommelser på grannfastigheter.  

z. Utveckla arbetsverktyg för översyn av syfte, föreskrifter och skötselbehov i formellt skyddade 
områden så att de harmoniserar. 

å. Genomför praktiska skötselinsatser i samverkan med intresserad allmänhet, till exempel 
julgranshuggning i igenväxningsmarker.  

ä. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 

 

 
55 Exempelvis Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Grön infrastruktur i Uppsala län, KOMET. 
56 Komet – KOmpletterande METoder för skydd av skogsmark.  Nya KOMET  ‐ nuvarande arbetssätt, det ursprungliga Kometprogrammet 
pågick 2010‐2014. 
57 Definition i Nationell strategi för formellt skydd av skog, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2017. 
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Åtgärd 3. Öka biologisk mångfald i jordbrukslandskapet 
 

Syfte och mål 
Syftet är att bevara och stärka biologisk 
mångfald i länets jordbrukslandskap. 

Målet är att insatser för att bevara och stärka 
den biologiska mångfalden i 
jordbrukslandskapet ökar. 

Potentiella aktörer 
LRF, Länsstyrelsen, kommuner, universiteten, 
Upplandsstiftelsen, lantbruksföretag och 
ideella föreningar. 

Bakgrund 
Det svenska jordbruket har allt mer gått mot 
en ökad grad av specialisering. Denna 
specialisering och ökande effektivisering har 
förändrat landskapet. Ängar och hagmarker 
har odlats upp eller övergivits, bäckar rätats 
ut, diken lagts igen och stenar plockats bort. 
Variationen i odlingslandskapet har minskat 
som i sin tur medfört att olika livsmiljöer för 
växter och djur försvunnit.58 

Gemensamt för de arter som är beroende av 
jordbruksmark är känsligheten för igenväxning 
och näringstillförsel. Kombinationen av en 
reducering av arealen naturbetesmark och 
rationalisering av jordbruket har orsakat stora 
problem i dessa naturtyper. Detta har bland 
annat drabbat viktiga pollinatörer såsom 
vildbin och humlor. Exempelvis behöver 
humlesamhället tillgång på blommor under 
hela säsongen, men idag blommar det 
betydligt kortare perioder i 
jordbrukslandskapet.59  

Det finns stora utmaningar i att bibehålla 
skötseln på marker som kräver hävd för att 
den biologiska mångfalden ska kunna bevaras. 
Detta på grund av en ökad centralisering av 
djurhållningen samt en stadig minskning av 

 
58Jordbruksverket,https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra03_1.pdf 
59 Jordbruksverket. 2008. Gynna humlorna på gården. Jordbruksinformation 3. Red 2012 
60Jordbruksverket,http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Husdjur/JO20/JO20SM1901/JO20S
M1901_ikortadrag.htm 
61 Lantbrukarnas riksförbund, https://www.lrf.se/mitt‐lrf/nyheter/riks/2018/05/farre‐betande‐djur‐ar‐storsta‐hotet‐mot‐biologisk‐
mangfald/ 
62 Hiron, Matt Dept. Ecology, SLU, Uppsala. 2014. Fåglar i öppna jordbrukslandskapet. 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.724b0a8b148f52338a3698d/1415018626537/4.+Gynna+f%C3% 
A5glar+Matt+Hiron+20141023.pdf 

 

antalet nötkreatur i jordbruket.60 Samtidigt 
finns det fortfarande möjligheter att 
återuppta hävd på marker som relativt nyligen 
blivit övergivna, där kor försvunnit kan i vissa 
fall hästar och får beta istället. 

Betande djur i hagmarker bidrar till att göra 
landskapet rikt på bland annat värdefulla 
växter och insekter och många av de arter 
som finns här klarar sig inte i några andra 
naturtyper. Detta gör betesmarkerna extra 
värdefulla. En betad hage kan innehålla så 
mycket som 50 olika arter per kvadratmeter 
och en anledning till denna artrikedom är att 
den betade marken släpper upp många 
långsamtväxande växter som annars inte 
klarar konkurrensen från snabbväxande gräs 
och buskar. Djurens klövtramp möjliggör också 
för växternas frön att komma ner till marken 
vilket ökar deras chanser att gro.61 Hagmarker 
är också hem för många gamla barr‐och 
lövträd som också hotar att skuggas av 
igenväxningen, vilket kan innebära att arter 
knutna till den unika solbelysta barken 
försvinner. 

En rad olika växter, insekter och fåglar är 
knutna till åkermarken och flera av dem är 
rödlistade i Uppsala län. Fåglar som storspov 
och sånglärka har minskat kraftigt i antal i hela 
Mellansverige. Exempelvis missgynnas fåglar 
av bland annat höstsådda grödor, borttagna 
små biotopelement, intensivt odlade vallar 
och effektivare pesticider.62  

Det finns dessutom mycket som kan göras på 
och i anslutning till åkermark för att gynna den 
biologiska mångfalden. I områden med få 
naturliga betesmarker är det viktigt att 
underlätta för den mångfald som åkrar, 
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småbiotoper, kulturspår och gårdsmiljöer kan 
hysa.63  

Man kan även anlägga nya habitat i fältkanter 
så som trädor med blommande fånggröda 
eller hotade åkerogräs, obrukade hörn eller 
sprutfria zoner. Småbiotoper, som diken, 
alléer, solitärträd, odlingsrösen, stenmurar, 
åkerholmar, åkervägar, död ved och bevarade 
byggnader är även viktiga habitat för många 
arter och kan fungera som reträttplatser.64 De 
kan även verka som bryggor i landskapet där 
insekter och djur kan röra sig och underlätta 
kontakt för genetiskt utbyte.65 Det fordras 
dock att bland annat dikena hålls öppna, 
åkerholmarna hävdas och alléerna sköts om.  

Förutsättningarna för att bevara och öka den 
biologiska mångfalden finns på alla gårdar om 
intresset och engagemanget finns hos den 

berörde. Att odla ekologiskt har visat sig 
generera i genomsnitt drygt 30 procent fler 
arter av växter, insekter och andra djur i 
jämförelse med konventionellt odlade grödor. 
För många arter är ett ekologiskt lantbruk ett 
av flera redskap för att minska förlusten av 
biologisk mångfald i det industrialiserade 
jordbruket.66  

Fokus bör alltså delvis ligga på åtgärder som 
ser till att bevara de många olika habitaten 
som finns i jordbrukslandskapet, habitat som 
på grund av ett ändrat jordbruksläge sedan 
1940‐talet blivit allt färre och mindre. 
Samtidigt måste åtgärder bidra till ett nytänk 
inom det rationella jordbruket, anpassat både 
för hur det är format idag och för den 
kommande generationens lantbrukare. 

 

Aktiviteter 
Aktiviteter kopplat till skötsel inom jordbrukslandskapet 

a. Restaurera gamla betesmarker som idag är ohävdade men där de hävdgynnade arterna och 
värdena finns kvar på platsen eller i närheten. 

b. Hjälp till att säkerställa fortsatt skötsel av marker med stort värde för den biologiska 
mångfalden där hävden är aktiv idag, exempelvis genom att utveckla och sprida information 
om betesförmedlingen. Detta för att koppla ihop obetade marker med djurhållare som 
behöver bete och tvärtom. 

c. Minska igenväxningen av slåtterängar och förbättra skötsel av markerna genom praktiskt 
slåtterstöd till ängar där hävden hotar att upphöra eller har upphört. 

d. Utveckla och implementera alternativa metoder för hävd där traditionella metoder inte 
fungerar till exempel där betesdjur saknas. 

e. Genomför uppsökande verksamhet för att restaurera och bibehålla skötsel i miljöer med 
hävdgynnade värden, särskilt i koppling till ansvarsnaturtyper och ansvarsarter.  

f. Genomför bete i skog, trädbevuxna hagar och brynmiljöer exempelvis skogsbete i 
kalkbarrskogar och mosaikbete i ädellövmiljöer med hassellundar. 

g. Genomför åtgärder för att skyddsvärda träd ska bli så gamla som möjligt i det öppna 
jordbrukslandskapets miljöer, exempelvis hagmarker, åkerholmar, alléer och solitärträd, 
genom att frihugga, beskära, hamla, förbättra markbäddar, motverka körskador, lägga om 
stigar vid osäkra träd, med mera.  

h. Genomför åtgärder i syfte att överbrygga det åldersglapp som finns hos skyddsvärda träd, 
genom exempelvis plantering och skötsel av efterträdare, veteranisering, mulmholkar och 
faunadepåer. 

 
63 Pettersson, M. W. 2009. Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer. 
Jordbruksverket. Broschyr från Jordbruksverket. 
64 Pettersson, M. W. 2009. Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer. 
Jordbruksverket. Broschyr från Jordbruksverket. 
65 Lantbrukarnas riksförbund, https://www.lrf.se/mitt‐
lrf/nyheter/riks/2018/05/farre‐betande‐djur‐ar‐storsta‐hotet‐
mot‐biologisk‐mangfald/ 

66 Sveriges lantbruksuniversitet, 
https://www.slu.se/centrumbildningar‐och‐projekt/epok‐
centrum‐for‐ekologisk‐produktion‐och‐
konsumtion/nyheter/aldre‐nyheter/2014/2/ekologisk‐odling‐
gynnar‐biologisk‐mangfald/. 
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i. Genomför uppsökande verksamhet för att restaurera och bibehålla skötsel i miljöer med 
hävdgynnade värden, särskilt med koppling till ansvarsnaturtyper och ansvarsarter.  

j. Undersök om det finns områden i jordbrukslandskapet där åkermarkens arealer kan vara ett 
hinder för spridning av arter i landskapet. Föreslå alternativ för att på olika sätt öka 
variationen i jordbruksmarkerna, till exempel i slättlandskapet.  

k. Genomför projekt om aktiv spridning av arter, både växter och insekter, till lämpliga lokaler.  
l. Starta eller stöd lokala samverkansprojekt för att underlätta restaurering och bibehålla 

skötsel i miljöer med hävdgynnade värden, exempelvis lokala nätverk för skötselåtgärder, 
forum för redskapsdelning och slåttergillen.  

m. Undersök behov av regionalt forum för erfarenhetsutbyte mellan lokala föreningar och 
samverkansprojekt. 

n. Gynna utsatta arter för att få till stånd livskraftiga populationer av till exempel insekter så att 
de kan spridas av egen kraft.  

o. Förbättra situationen för vilda pollinatörer genom att göra insatser som förbättrar, 
restaurerar eller nyskapar miljöer och som ger en långsiktig förändring genom att engagera 
förvaltare eller inkludera pollinering i en långsiktig plan.67 Fokus på ansvarsarter och 
ansvarsnaturtyper med värdväxter. 

p. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
 

Aktiviteter kopplat till kunskapshöjande och kompetensutvecklande insatser  

q. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktivitet om vad som är rätt skötsel 
för olika jordbruksmarker. Implementera skötseln, exempelvis i förvaltning av skyddade 
områden.  

r. Genomför projekt med kunskapshöjande, kompetensutvecklande och praktiska åtgärder, 
kopplat till vilka skötselformer som behövs för länets utpekade ansvarsarter och 
ansvarsnaturtyper. 

s. Genomför projekt med kunskapshöjande och kompetensutvecklande åtgärder om hästar 
som betesdjur i miljöer med hävdgynnade värden.   

t. Genomför rådgivning både ur ett landskapsperspektiv, för att återskapa/bibehålla naturtyper 
samt för arters behov i dessa livsmiljöer. Exempelvis rådgivning för bete på naturtypsnivå och 
för extensivt bete samt för sent betessläpp.  

u. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande åtgärder om lämplig skötsel och 
potential för biologisk mångfald hos olika element som innebär variation i åkermark, till 
exempel åkerholmar, öppna diken, bryn/övergångszoner och multifunktionella skyddszoner.  

v. Utveckla ett processinriktat arbetsverktyg för att arbeta med markanvändning med fokus på 
helhetsperspektiv, biologisk mångfald och kulturmiljövärden. Flera aktörer och större 
markområden kan få en utvecklingsplan utifrån natur‐ och kulturvärden, samarbete och 
företagande. Exempelvis en naturbruksplan.  

w. Informera om de vinster som finns med nyttodjur, till exempel spindlar, och om fördelar med 
ekosystemet i åkermarken generellt. 

x. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande åtgärder kopplat till strukturell 
konnektivitet, till exempel genom att ta fram värdetrakter för specifika artgrupper. 

y. Informera om olika miljöersättningar, vad de ska gynna, vilka krav som ställs och hur man 
söker ersättning. 

z. Genomför kurser och rådgivning för ekologiska lantbrukare och de som vill ställa om till 
ekologisk produktion.  

å. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 
67 Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/Stod‐i‐miljoarbetet/Bidrag/Lokala‐naturvardssatsningen/Pollineringsprojekt‐inom‐
LONA/ 
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Åtgärd 4. Motverka invasiva främmande arter 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska invasiva 
främmande arters påverkan på den biologiska 
mångfalden. 

Målet är att begränsa förekomst och spridning 
av invasiva främmande arter samt öka 
kunskapen om invasiva arters skadliga 
effekter, vilka dom är och hur man kan göra 
för att motverka dem. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, länsstyrelsen, Trafikverket, 
trädgårdsföretag, LRF och ideella föreningar. 

Bakgrund 
Invasiva främmande arter68 är ett globalt 
miljöproblem som allvarligt hotar den 
biologiska mångfalden. 2019 trädde den 
svenska förordningen om invasiva främmande 
arter 69 i kraft. Förordningen ratificerar 
Europaparlamentets och rådets förordning nr 
(1143/2014) om förebyggande och hantering 
av introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter.70 I och med detta togs det 
fram en lista på invasiva främmande arter som 
ska bekämpas inom EU, men detta utgör 
endast en liten del av de invasiva arter som 
hotar den biologiska mångfalden nationellt 
och regionalt i Sverige. En del arter som ses 
som de största hoten för flora och fauna i 
Sverige omfattas inte av denna lagstiftning. 
Det gäller till exempel Amerikansk mink och 
blomsterlupin. Detta innebär att ansvaret 
fördelas olika beroende på om arterna finns 
med i EU‐listan eller ej.  

Främmande arter har ofta varit till stor nytta 
för människor. De har berikat våra trädgårdar, 
gett oss större möjligheter att jaga och fiska 
och gett jordbruket nya möjligheter och en 
högre levnadsstandard för befolkningen. 

 
68 Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva‐frammande‐arter/  
69 Sveriges riksdag, https://www.riksdagen.se/sv/dokument‐lagar/dokument/svensk‐forfattningssamling/forordning‐20181939‐om‐
invasiva‐frammande‐arter_sfs‐2018‐1939 
70 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av 
introduktion och spridning av invasiva främmande arter 
71 Strand, M., Aronsson, M., & Svensson, M. 2018. Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – 
ArtDatabankens risklista. ArtDatabanken Rapporterar 21. ArtDatabanken SLU, Uppsala. 

 

 

Jakt och fiskeintressen har medfört att 
exempelvis signalkräfta, dovhjort, fälthare, 
mufflonfår, fasan, regnbåge och bäckröding nu 
finns spridda i den svenska naturen. Olika 
fiskarter har planterats in i många sjöar sedan 
en mycket lång tid tillbaka.  

De allra flesta växter och djur som utnyttjas av 
det svenska jordbruket har sitt ursprung i 
viltlevande främmande arter. Många av dessa 
arter förekommer bara inom jordbruket men 
flera växter som tagits in som till exempel 
vallväxter finns nu spridda fritt i landskapet. I 
många fall har även ogräs, skadeinsekter eller 
svampsjukdomar följt med som en bieffekt av 
dessa introduktioner.  

En annan vanlig källa till spridning har varit 
trädgårdsodling, varifrån många arter spridit 
sig. Exempel på rymlingar från trädgårdsodling 
är vresros, lupin, kanadensiskt gullris och 
jätteloka.  

Många arter har även kommit in oavsiktligt 
genom att till exempel följa med i transporter 
av andra varor eller ballastvatten i fartyg. 
Exempelvis har den spanska skogssnigeln, 
även kallad mördarsnigel, följt med 
importerade grönsaker och trädgårdsväxter. 
Den har på mindre än 30 år lyckats sprida sig 
över stora delar av landet.  

Varje år ökar antalet främmande arter i 
Sverige. Hittills har ett hundratal främmande 
arter lyckats etablera sig i svenska sjöar, 
vattendrag och i havsmiljön och över tusen i 
landmiljön. Av dessa beräknas omkring 380 
orsaka så stora problem att de benämns som 
invasiva främmande arter.71 
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Aktiviteter 

a. Informera om vad man gör när man upptäcker en invasiv främmande art, vilka lagar och 
regler som gäller för bekämpning av dessa och vilket ansvar som myndigheter och markägare 
har. 

b. Ta fram en lista på växter som kan ersätta dem som finns på risklistan. Uteslut invasiva arter 
vid val av vilka växter som planteras. Sprida information om Artdatabankens risklista 
Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige. 

c. Genomför insatser för att öka kunskapen hos allmänheten om problemen med invasiva 
främmande arter. 

d. Minska påverkan från invasiva främmande arter, exempelvis mink, signalkräfta, svartmunnad 
smörbult. 

e. Samverka eller etablera nya nätverk mellan länsstyrelsen, kommuner och andra aktörer för 
åtgärder mot invasiva främmande arter, exempelvis mellan kommunekologer och 
trädgårdsföreningar. 

f. Arbeta med en art i taget exempelvis med informationskampanjer exempelvis riktat mot 
allmänhet och skolor och förskolor för gemensamma åtgärder och utpekade dagar. 

g. Hantera invasiva främmande arter, eller delar av dessa, på återvinningscentralerna 
exempelvis i särskilda kärl eller som brännbart.  

h. Prioritera åtgärder för att ta bort invasiva främmande arter i skyddade områden, särskilt 
känsliga miljöer och där de hotar höga naturvärden. 

i. Informera om möjligheten att få LONA/LOVA‐medel för bekämpning av invasiva främmande 
arter. 

j. Ta fram en regional handlingsplan för invasiva främmande arter baserat på ny EU‐förordning, 
exempelvis vilka åtgärder behövs för respektive art. Ta fram spridningskartor för invasiva 
främmande arter för att få en bättre bild av var arterna finns och underlätta för 
bekämpningen. Se över möjligheten att rapportera in invasiva främmande arter på 
artportalen. 

k. Ta fram information om hur varje invasiv främmande art bäst bekämpas.  
l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
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Åtgärd 5. Öka biologisk mångfald i parker och grönområden 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att skapa och bevara 

biotoper med höga naturvärden i parker och 

grönområden72 genom kvalitativ anläggning 

och skötsel. 

Målet är att aktörerna stärker den biologiska 

mångfalden genom kvalitativ anläggning och 

skötsel av parker och grönområden. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, länsstyrelsen, entreprenörer inom 
parkförvaltning och trädgårdsskötsel, 
kyrkogårdsförvaltning och större 
fastighetsägare.  

Bakgrund 
Parker och grönområden tillgodoser många 
olika behov såsom rekreation, 
skönhetsupplevelser, lek, motion, 
hundrastning med mera. Parker och 
grönområden fungerar även som habitat för 
vilda växter och djur, en funktion som blir än 
mer viktig när naturliga habitat försvinner på 
grund av förändrad markanvändning i 
odlingslandskapet eller exploatering av mark. 
Parker och grönområden bör även ses ur ett 
landskapsperspektiv för att bibehålla och 
stärka spridningsvägar mellan dessa områden 
mot omgivande naturliga habitat, exempelvis 
skogar.   

I parker och grönområden finns det ofta stora 
möjligheter att med enkla medel förbättra 
möjligheterna för biologisk mångfald både 
genom generella och artspecifika insatser. 
Goda exempel på detta ges bland annat i 
sammanställningen Receptsamling för  
 
 
 

 
72 Med grönområde avses mark i bebyggelse som inte täcks av 
byggnader eller hård beläggning, exempelvis, naturområden, 
impedimentytor, planteringar och klippta gräsmattor. 
73 Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar, 

Länsstyrelsen Västmanlands län, 2019. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikation

er/2019/receptsamling‐for‐biologisk‐mangfald‐i‐parker‐och‐

tradgardar.html  
74 STERF, http://www.sterf.org/se/handbocker 

 

biologisk mångfald i parker och trädgårdar73. 
För golfbanor finns tips på STERF:s hemsida.74  

Äldre parker, exempelvis i slotts‐ och 
herrgårdsmiljöer, har ofta höga naturvärden 
beroende på lång kontinuitet av gamla träd. I 
dessa miljöer kan artantalet var nästan lika 
högt som i trädklädda betesmarker, trots att 
de kan ha skötts intensivt med bortplockning 
av nedfallande ved.75 Ett exempel på en viktig 
generell insats är att bevara träd även efter sin 
död då träd i olika nedbrytningsstadier gynnar 
en mångfald av bland annat insekter och 
fåglar. En annan generell insats är att låta 
gräsytor och gräsmattor som inte används för 
rekreation eller lek bli ängsmark med 
lågintensiva skötselmetoder, vilket kan ge 
många arter en frizon på platsen. Att ta tillvara 
det positiva biologiska kulturarvet och 
plantera in inhemska växter istället för 
exotiska är ytterligare en generell insats som 
gynnar mångfalden i den inhemska floran och 
faunan. Artspecifika insatser i park‐ och 
grönområden bör främst göras för hotade 
arter som har dessa områden som sin främsta 
kvarvarande livsmiljö eller som en viktig 
spridningsväg.  Uppsala kommun har arbetat 
med så kallade habitatnätverk, där de lyfter 
betydelsen av fem habitat för några av 
kommunens ansvarsarter. De har kartlagt var 
arterna och deras habitat finns samt vad som 
krävs för att de ska kunna finnas kvar och 
sprida sig mellan lokaler. Underlaget används i 
den fysiska planeringen.76  

Genom anpassad skötsel av parker och 
grönområden kan ytterligare fördelar uppnås 
för den biologiska mångfalden. Minskad 
användning av kemiska bekämpningsmedel 
gynnar exempelvis pollinatörer. Att behålla 
gamla löv, rishögar, högt gräs och död ved 
skapar viktiga komponenter i många 

75 Jonsell, M. & Sahlin, E. 2010. Inventering av vedlevande 
skalbaggar på lindar i Södermanlands, Uppsala och 
Västmanlands län. Länsstyrelsen Uppsalas rapportserie nr 
2010:5. 
76 Koffman, A. et al. 2015. Ekologisk landskapssamband för fem 
habitat i och kring Uppsala stad – kunskapsunderlag för fysisk 
planering. Calluna, Uppsala kommun. 
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djurarters habitat. Att hålla rent dammar och 
förebygga övergödning är också viktigt för 
artmångfalden. Det kan behöva göras 
avvägningar av var det behövs mörka 
områden för att gynna nattaktiva djur som 
fladdermöss och insekter med var och när det 
kan behöva vara ljust ur ett 
trygghetsperspektiv.77 

Park‐ och grönområden erbjuder goda 
möjligheter att på ett pedagogiskt sätt både 
synliggöra och informera om ekosystem och 
biologisk mångfald till besökarna då den kan 
ges i direkt anslutning till området. 

 

Aktiviteter 

a. Initiera och delta i nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte för tekniska 
nämnder, parkförvaltning och kyrkogårdsförvaltning, exempelvis i samverkan med SLU:s 
utbildning för landskapsarkitekter eller Enköpings utbildning för trädgårdsmästare. 

b. Genomför kunskapshöjande aktivitet om hur biologisk mångfald kan främjas på park‐ och 
grönytor riktad mot bostadsbolag, större fastighetsägare, företrädare för golfklubbar och 
parkentreprenörer. 

c. Säkerställ att det görs medvetna val som främjar biologisk mångfald och stärker det positiva 
biologiska kulturarvet vid projektering av parker och golfbanor. 

d. Säkerställ att skötselplaner och vårdplaner för parker, golfbanor och grönytor innehåller 
anpassade skötselmetoder för att främja biologisk mångfald.   

e. Anpassa skötselmetoder så att de gynnar biologisk mångfald i park‐ och grönområden samt 
på golfbanor och kyrkogårdar. 

f. Ta fram informationsmaterial i park‐ och grönområden för att sprida kunskap om biologisk 
mångfald till besökarna. 

g. Bevara och planera för skyddsvärda träd, framför allt i värdetrakter för skyddsvärda träd 78, 
genom inventering, information och skötsel. 

h. Genomför insatser som gynnar pollinerare, exempelvis genom att plantera växter som 
gynnar pollinerare, anlägga mer blommande och bärande träd, bedriva skötsel utan 
insektsgifter, bibehålla sandblottor och anlägga sandbäddar och bihotell. Vid gynnade av 
hotade insektsarter ska fokus vara på att bevara värdväxten. 

i. Minska den negativa effekten av belysning på insekter och fladdermöss, exempelvis genom 
att utreda behov av belysning nattetid samt om möjligt ersätta kontinuerlig belysning med 
rörelsestyrd i parker och vid fasadbelysning av slott och kyrkor. 

j. Kartlägg förekomst av invasiva och främmande växter och ersätt dessa med arter av lokalt 
ursprung. 

k. Sprid kunskap om Artportalen och Trädportalen och hur man använder sig av data om 
hotade arter i sin planering. Verka för kopplingar till andra databaser, exempelvis Navet och 
Multikuben. 

l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
 

 

 

   

 
77 Det dödliga ljuset, Johan Eklöf & Jens Rydell, Forskning & 

Framsteg, 2018 

78 Måreby, J. 2018. Vårt ansvar – naturtyper och arter i Uppsala 
län. Nardus – Ekologisk konsult. Länsstyrelsen i Uppsala län. 
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Åtgärd 6. Infrastrukturens biotoper 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att skapa och bevara 

gynnsamma biotoper genom god anläggning 

och skötsel av särskilt värdefulla biotoper i 

infrastrukturen, exempelvis i linjestrukturer, 

täkter, skjutfält och på ruderatmark i 

industriområden. 

Målet är att aktörer med rådighet över viktiga 
biotoper i infrastrukturen stärker hänsyn till 
den biologiska mångfalden genom bevarande 
och rätt skötsel av strukturerna. 

Potentiella aktörer 
Trafikkontor, Trafikverket, kommuner, 
länsstyrelsen, Försvarsmakten, 
Upplandsstiftelsen, kraftnätsägare, 
skogsbolag, ideella föreningar, större 
industrier och täktbolag. 

Bakgrund 
Människoskapade miljöer i infrastrukturen har 
ofta en hög artrikedom av både flora och 
fauna. Grustag och sandiga miljöer på 
skjutfält, längs järnvägsbankar och vägkanter 
utgör biotoper för arter med behov av torra 
och solexponerade ytor medan linjestrukturer, 
såsom vägkanter och kraftledningsgator, ofta 
erbjuder en ängsliknande vegetation.  Dessa 
miljöer hör idag till de allra viktigaste 
biotoperna för hotade och rödlistade arter 
som tidigare levt i det traditionella 
jordbrukslandskapet. Genom att bevara och 
sköta infrastrukturens biotoper bibehålls 
viktiga livsmiljöer för dessa arter och med 
relativt enkla medel går det att gynna den 
biologiska mångfalden än mer.  

Generellt är den biologiska mångfalden i 
infrastrukturens biotoper beroende av någon 
slags störning för att öppna marker inte skall  

 

 
79 Infrastrukturens biotoper ‐ en refug för biologisk mångfald, CBM:s skriftserie 31 
80 Exempel på underlag är:  Grön infrastruktur i Uppsala län. 2019. Länsstyrelsen i Uppsala län, rapport 2019:03, Ansvarsarter och 
ansvarsnaturtyper i Uppsala län. Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03, Trafikverkets underlag 
https://trafikverket.ineko.se/se/artrika‐väg‐och‐järnvägsmiljöer), http://triekol.se/publikationer/. 
81 Samverkansprojektet ” Infrastrukturens biotoper” bedrivs på nationell samt regional nivå av ArtDatabanken. Deltagande aktörer i länet 
är Swedavia airports, Svenska golfförbundet, Centrum för biologisk mångfald, Upplandsstiftelsen, Trafikverket, Svenska kraftnät, Ellevio AB, 
Vattenfall AB, Sveaskog AB, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen. 

 

växa igen med träd, buskar eller hög 
markvegetation. Vid genomförande av 
skötselåtgärder är en specifik anpassning efter 
biotopens behov nödvändig för att uppnå 
goda resultat. Ett exempel på detta är att 
anpassa intensiteten av störningen där sen 
slåtter av vägkanter och uppsamling av förna 
är en viktig åtgärd som gynnar en artrik 
blomning och fröproduktion medan torra 
vägkanter, vägslänter och järnvägsmiljöer 
enbart bör slås enstaka år. Genom att olika år 
helt undvika att slå vissa vägsträckor skapas en 
variation mellan slagna och oslagna partier 
som kan vara särskilt viktig i artrika och 
kalkrika områden.79 

För ett effektivt åtgärdsarbete är det särskilt 
viktigt att prioritera rätt skötselinsatser i de 
miljöer som pekas som ut som värdefulla i 
olika kunskaps‐ och planeringsunderlag.80 
Samverkan mellan olika aktörer samt 
uppföljning av genomförda aktiviteter är 
viktigt för erfarenhetsåterföring och för att 
säkerställa att genomförda skötselåtgärder får 
önskad effekt. Det pågående regionala 
samverkansprojektet Infrastrukturens 
biotoper81 är ett befintligt forum för detta 
med fokus på forskning och åtgärdsarbete för 
biologisk mångfald i linjestrukturer. 

Vid utbyggnad av infrastruktur kommer nya 
infrastrukturbiotoper att anläggas. Dessa 
biotoper kan också få stort värde för biologisk 
mångfald om det i tidigt skede planeras med 
utgångspunkt i de naturliga förutsättningarna 
på platsen så att värdefulla miljöer bevaras. 
Ny infrastruktur kan även innebära goda 
möjligheter att nyskapa värdefulla miljöer 
vilket bör omhändertas i planeringen, vid 
anläggande av en täkt skapas exempelvis 
öppna sandytor vilka idag är en brist i 
landskapet. 
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Aktiviteter 

a. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktivitet om hur biologisk mångfald 
kan främjas genom anläggning, skötsel och underhåll av infrastrukturens biotoper till 
prioriterade aktörer i länet. 

b. Delta i regionalt samverkansprojekt Infrastrukturens biotoper som omfattar forskning och 
åtgärdsarbete i linjestrukturer.  

c. Säkerställ och uppdatera rutiner och skötselplaner så att de tydligt stärker biologisk mångfald 
i linjestrukturer såsom vägkanter, kraftledningsgator och banvallar. 

d. Genomför uppföljningar av genomförda skötselåtgärder i infrastrukturens biotoper för att 
säkerställa att rutiner och arbetssätt fungerar. 

e. Inventera linjestrukturer, exempelvis skogsbilvägar, med avseende på höga naturvärden och 
upprätta skötselplaner för de mest värdefulla sträckorna.  

f. Inventera behovet av faunapassager och ekodukter i befintliga linjestrukturer där detta 
saknas. 

g. Som verksamhetsutövare föreslå och genomför insatser som gynnar biologisk mångfald vid 
planering, drift och efterbehandling av täkter. I handboken Inspiration till att skapa bra natur 
i täkter82 ges konkreta exempel på insatser, exempelvis att spränga ut klipphyllor för fåglar, 
bevara vattenspeglar och undvika skogsplantering och fullständig utplaning vid 
efterbehandling. 

h. Ta fram rutiner för ökad hänsyn till biologisk mångfald vid tillsynsvägledning, tillsyn och 
tillståndsprövning. Exempel på rutiner är att vid samråd, vid tillsyn samt inför 
efterbehandling alltid informera om hur höga naturvärden kan skapas i grus‐ och bergtäkter, 
samt att redan i tillstånd ange att hänsyn till biologisk mångfald ska tas vid upprättande av 
efterbehandlingsplan. 

i. Bevara och sköt särskilt skyddsvärda träd genom exempelvis frihuggning, beskärning och 
hamling. Bevara så stor del av stammen på plats (helst stående) i de fall ett skyddsvärt träd 
måste fällas av säkerhetsskäl. 

j. Spara all sälg och gynna övriga lövträd, i synnerhet asp för födosök och boplats åt vitryggig 
hackspett och dess följearter, inom fokustrakter83. Bevara så stor del av stammen på plats 
(helst stående) i de fall lövträd måste fällas. Längs vägar, banvallar och kraftledningsgator kan 
träd beskäras eller stympas hårt istället för att fällas. Den döda veden gynnar många arter 
inom fokustrakterna. 

k. Genomför insatser som gynnar pollinerare på ruderatmark, impedimentytor och skjutfält, 
exempelvis genom att plantera växter som gynnar pollinerare, röja bort invasiva växtarter, 
bibehålla sandblottor och anlägga sandbäddar. 

l. Analysera hur arter knutna till infrastrukturmiljöer ska kunna sprida sig i landskapet. 
m. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
82 Inspiration till att skapa bra natur i täkter av M Soldinger  Almefelt, M Lagerkvist, S Enetjärn, S Preuss, N Kruys,  A Enetjärn. Handboken 
kan laddas ned från www.sbuf.se under projekt 13021. 
83 Naturvårdsverket 2017. Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett 2017‐2021. Rapport 6770. 
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Åtgärd 7. Öka biologisk mångfald genom fysisk planering 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att genom fysisk planering 
bidra till att minska negativ påverkan på 
biologisk mångfald av olika strukturer för 
markanvändning i landskapet. 

Målet är att aktörer i länet som ansvarar för 
fysisk planering stärker hänsyn till den 
biologiska mångfalden i processerna på 
strategisk nivå och i praktiskt genomförande. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, länsstyrelsen, Region Uppsala och 
Trafikverket. 

Bakgrund 
Fysisk planering regleras enligt lag och 
omfattar den verksamhet som syftar till att 
avgöra hur mark och vatten skall användas i 
tid och rum. Den fysiska planeringens planer 
och riktlinjer resulterar i långsiktiga 
påverkande strukturer i landskapet, 
exempelvis bebyggelse, vägar, grön‐ och 
blåstrukturer. Fysisk planering är därmed ett 
viktigt verktyg för att nå måluppfyllelse för 
biologisk mångfald för ett stort antal 
miljökvalitetsmål.  

All fysisk planering ska ske med hänsyn till 
miljö‐, kultur‐ och naturvärden84, oavsett 
användningsområde och detaljeringsnivå på 
planerna. Det innebär att den biologiska 
mångfalden ska beaktas direkt eller indirekt 
via beslut i planeringen, från vägledande 
beslut i exempelvis översiktsplan, till 
reglerande beslut i exempelvis detalj‐ eller 
vägplan.  

Genom medveten och avvägd fysisk planering 
av påverkande strukturer i landskapet kan  

 

primärt kvaliteten på olika arters livsmiljöer 
påverkas i positiv riktning och på så sätt gynna 
biologisk mångfald. På motsvarande sätt kan 
negativ påverkan av strukturer i landskapet 
leda till habitatsförstörelse där arters 
livsmiljöer försämras eller försvinner helt. Om 
inte tillräcklig hänsyn till miljö‐ och 
naturvärden kan uppnås via planering kan 
metoder som ekologisk kompensation vara ett 
verktyg för att kompensera för förväntad 
negativ påverkan på arters livsmiljöer. 

Uppsala län är en mycket expansiv region med 
planer och målsättningar om helt nya 
exploaterade områden, exempelvis i samband 
med utbyggnad av fler järnvägsspår. 
Kombinationen av en expansiv region och 
länets specifika naturförutsättningar gör att 
åtgärder som kan anpassa eller kompensera 
för ingrepp i landskapet blir centrala i 
planeringen.  

En förutsättning för att kunna ta god hänsyn 
till biologisk mångfald i den fysiska 
planeringen och ha en effektiv 
planeringsprocess är tillgång till relevanta 
kunskapsunderlag som nyttjas i tidiga 
dialoger. Det är särskilt viktigt när parallell 
lagstiftning berörs, till exempel 
artskyddslagstiftning. Avvägningar mellan 
olika intressen bör angripas tvärvetenskapligt 
på både strategisk och praktisk nivå för att bli 
långsiktigt hållbara.  Utmaningen är att få 
planernas intentioner för naturhänsyn att följa 
med genom genomförande‐ och 
förvaltandefas, en utmaning som exempelvis 
kan mötas genom utvecklat användande av 
strategisk, eller i förekommande fall specifik, 
miljöbedömning.85

 

  

 
84 Plan och bygglagen, 2 kapitlet 3§. 
85 Miljöbedömning är en process där syftet är att integrera miljöaspekter i ett tidigt skede i framtagandet och antagandet av planer. 
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Aktiviteter 

a. Genomför kunskapshöjande aktivitet för hur biologisk mångfald kan tas om hand i 
planeringsprocessen för att få genomslag i faktiskt genomförande och förvaltning riktat till 
politiker samt gemensamt till planhandläggare, bygglovshandläggare, kommunekologer och 
regionplanerare. 

b. Anta riktlinjer, till exempel i översiktsplan eller strategiskt dokument, för att i 
samhällsplaneringen aktivt skapa förutsättningar för stärkt biologisk mångfald. Riktlinjer kan 
exempelvis innehålla att krav ska ställas i mark‐, arrende och exploateringsavtal. 

c. Säkerställ att arbetssätt och rutiner finns så att intentionerna om biologisk mångfald i den 
fysiska planeringen tas om hand i faktiskt genomförande och förvaltning, exempelvis genom 
rutiner för uppföljning av intentionerna i detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).86 

d. Säkra rutiner för att löpande implementera relevanta kunskapsunderlag i 
planeringsprocessen genom tidig dialog. 

e. Säkerställ rutiner för att uppdatera befintliga planeringsunderlag, exempelvis 
naturvärdesinventeringar i förhållande till Grön infrastruktur87 och länets ansvarsarter och 
ansvarsnaturtyper.88 Underlagen visar exempelvis vart i kommungeografin värdekärnor och 
ansvarsarter återfinns. 

f. Utveckla användarvänliga GIS‐metoder för att testa barriäreffekter efter olika åtgärder i 
planering och/eller framtagande av MKB. 

g. Möjliggör anläggning av kreotoper som gynnar biologisk mångfald i detaljplaner för urban 
och exploaterad miljö, exempelvis genom att reglera för fickparker, gröna tak, 
växtplanteringar på vertikala ytor samt blomrika miljöer för pollinerare. 

h. Säkerställ vid detaljplanering av parker en medveten reglering som främjar biologisk 
mångfald, exempelvis val av växter och anläggning av vattenstrukturer. 

i. Ställ krav i MKB på att verksamhetsutövare ska ta hänsyn till biologisk mångfald vid 
exploatering genom att öka användningen av ekologisk kompensation, exempelvis vid 
planering av vägar, järnvägar, broar och kraftledningar.  

j. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86 Miljöbalken 6 kap. 35 § 5 punkten framgår att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om de åtgärder som planeras för att 
förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna. 
87 Grön infrastruktur i Uppsala län. 2019. Länsstyrelsen i Uppsala län, rapport 2019:03 
88 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län. Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03 
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Åtgärd 8. Minska påverkan på biologisk mångfald genom hållbara inköp av varor 

och tjänster 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att minska den negativa 
påverkan på ekosystem och biologisk 
mångfald regionalt, nationellt och 
internationellt, genom ökade krav vid 
upphandling och inköp varor och tjänster. 

Målet är att aktörer i länet ställer krav vid 
upphandling och inköp av varor och tjänster 
som medför minskad negativ påverkan på 
ekosystem och biologisk mångfald från 
produktion och konsumtion. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, länsstyrelsen, Region Uppsala, 

ideella föreningar och näringslivsaktörer. 

Bakgrund 
Inköp och upphandling av varor och tjänster 
fyller en viktig funktion i samhällets 
omställning till en miljömässigt mer hållbar 
produktion och konsumtion. För att vi ska ha 
en hållbar framtid behöver utveckling ske 
inom många områden, till exempel i hur vi 
producerar livsmedel, textilier och 
förbrukningsmaterial. Även 
konsumtionsmönstren behöver utvecklas och 
förnyas för att skapa förutsättningar för 
hållbara ekosystem och bevara biologisk 
mångfald både i Uppsala län, i Sverige och 
globalt.  

Efterfrågan från konsumenter, enskilda såväl 
som privata och offentliga aktörer, ger en 
tydlig signal om vad samhället förväntar sig 
och styr utbudet av en vara eller tjänst.  Det 
offentliga kan driva på processen mot 
skarpare kravställan och därmed skicka 
signaler till politiker och ledning.  

Alla konsumenter, såväl företag och offentlig 
verksamhet som privatpersoner, har en 
möjlighet att göra egna val för en bättre miljö 
genom att ställa krav vid inköp och 
upphandlingar. I vissa fall behöver man  

 

 
89 Upphandlingsmyndigheten om Livsmedel påverkar miljö och samhälle. 

 

 

acceptera prisbilden med vetskapen om det 
mervärde som valet ger upphov till som en 
drivkraft i beslutet.  

Samtidigt behövs upphandling och inköp av 
tjänster som ett led i åtgärder för biologisk 
mångfald. Vid upphandling av entreprenad för 
parker och grönområden i kommuner är ett av 
kraven att entreprenören tar hänsyn till 
biologisk mångfald. Det handlar exempelvis 
om att vänta med att klippa eller slå grönytor 
på försommaren när blomningen är som störst 
och att låta död ved ligga kvar för att gynna 
svampar och insekter. 

Livsmedelsproduktion och konsumtion kan 
kopplas till det globala hållbarhetsmålet för 
ekosystem och biologisk mångfald med flera 
hållbarhetsmål. Livsmedelsproduktion och 
konsumtion påverkar våra samhällen och 
gemensamma miljö i stor utsträckning genom 
primärproduktion, förädling, handels‐ och 
leverantörskedjor och slutligen tillagning och 
konsumtion eller svinn.  

Olika livsmedel och förädlingsgrad ger olika 
stor påverkan, men livscykelanalyser pekar på 
att primärproduktionen av livsmedel i regel 
står för den största delen när det gäller 
miljöpåverkan.  Samtidigt bidrar 
livsmedelsproduktionen till ekologiska 
mervärden, exempelvis kan betande djur bidra 
positivt till biologisk mångfald. 89   

Upphandlingsmyndigheten har genomfört 
inköpsanalyser, så kallade miljöspendanalyser, 
som integrerar miljöfaktorerna 
klimatpåverkan, utsläpp av inandningsbara 
hälsoskadliga partiklar och förändring av 
landanvändning som bland annat påverkar 
den biologiska mångfalden. Miljöanalysen tar 
hänsyn till den miljöpåverkan som svensk 
konsumtion orsakar i Sverige och andra 
länder. Syftet är att undersöka vilken 
miljöpåverkan inköp inom offentlig sektor kan 
ha, men också att undersöka vilken och hur 
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stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i 
relation till andra typer av inköp. 

Kommunernas inköp 2016 bedöms ha medfört 
en förändrad global landanvändning90 på drygt 

1 miljard kvadratmeter. Det motsvarar mer än 
256 000 fotbollsplaner eller 25 procent av 
Sveriges landyta.91 

 

Aktiviteter 

a. Genomför kunskapshöjande aktivitet kring hur upphandling och inköp kan göras med ökad 
naturhänsyn. 

b. Genomför kartläggning av verksamhetens produktgrupper som har stor negativ påverkan på 
biologisk mångfald. 

c. Identifiera vilka av verksamhetens produktgrupper där tydliga upphandlings‐ och inköpskrav 
kan ställas som ger en minskad negativ påverkan på biologisk mångfald, exempelvis för 
engångsartiklar som blöjor. 

d. Ställ krav vid upphandling och inköp av livsmedel producerade med hänsyn till biologisk 
mångfald både lokalt och globalt, exempelvis genom befintliga miljömärkningar. 
Sammanställ och sprid informationsmaterial kring upphandling och inköp av varor och 
tjänster med ökad naturhänsyn. 

e. Ställ upphandlingskrav som främjar innovativt tänkande och utveckling inom produktion, 
förädling och distribution för ökad hänsyn till biologisk mångfald, exempelvis genom 
funktionsupphandling. 

f. Ställ upphandlings‐ och inköpskrav som minskar påverkan på biologisk mångfald från 
produktion och konsumtion av kläder och textilier regionalt såväl som globalt, exempelvis 
kemikalier, microplast.  

g. Vid upphandling av skötsel och anläggning av exempelvis parker och vägar, säkerställ att 
intentioner gällande biologisk mångfald följs. 

h. Som leverantör erbjud och synliggör alternativ vara/tjänst med större hänsyn till biologisk 
mångfald vid upphandling och inköp än vad som efterfrågas, exempelvis miljömärkning, ökad 
hänsyn och anpassning samt ekologisk kompensation. 

i. Vid exempelvis catering och konferenstjänster förmedla det positiva mervärdet av att 
erbjuda alternativ som gynnar biologisk mångfald. 

j. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
90 Förändring av landanvändning: hur land används påverkar 
den biologiska mångfalden och hur ekosystemtjänster fungerar. 
Mäts i kvadratmeter. 

91 Upphandlingsmyndighetens webbplats. 
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Åtgärd 9. Inspirera till hållbara val som gynnar biologisk mångfald 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska påverkan på 
ekosystem och biologisk mångfald från 
allmänheten genom att öka medvetenheten 
samt stimulera och engagera till insatser och 
aktiva hållbara val. 

Målet är att inspirera länsinvånarna att göra 
medvetna och hållbara val som gynnar, 
alternativt minskar påverkan på, den 
biologiska mångfalden. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, länsstyrelsen, Region Uppsala, 
universiteten, ideella föreningar och 
näringslivsaktörer. 

Bakgrund 
I dagens landskap och i våra städer saknas 
många av de miljöer som var vanliga i Sverige 
för 50–100 år sedan.92 I och med utarmningen 
av olika livsmiljöer har vi en påtaglig artförlust 
som i sin tur ger en försämrad 
mångfunktionalitet oavsett vilken miljö de 
uppträder i.93  

För att uppnå beteendeförändringar som 
medför medvetna val behövs en ökad 
handlingskraft och kunskap om hur allt hänger 
ihop. Genom att öka medvetenheten om den 
biologiska mångfalden, vilka utmaningar och 
hot som finns samt hur vi kan öka och bevara 
den, kan vi göra stor skillnad för naturen och 
dess arter.  

De senaste hundra åren har människors 
kontakt med naturen minskat dramatiskt och 
därmed spelar friluftslivet en avgörande roll i  

 

 

 
92 Uppsala universitet, https://www.botan.uu.se/skola‐och‐

forskola/kunskapsbank‐for‐skolan/biologisk‐mangfald/ 
93 Forskning och framsteg, https://fof.se/artikel/unik‐studie‐om‐

biologisk‐mangfald 
94 Naturvårdsverket, 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete‐i‐

samhallet/Miljoarbete‐i‐Sverige/Uppdelat‐efter‐ 

omrade/Friluftsliv/Friluftslivets‐varden/ 
95 Sveriges radio, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artike

l=7212530 

 

att skapa förståelse för naturen och 
mångfalden av arter. När människor vistas i 
naturen växer förståelsen för dess värde och 
att den bör bevaras. Därmed kan friluftslivet 
ha en nyckelroll i att öka kunskapen och 
engagemanget för bland annat den biologiska 
mångfalden – nu och för framtida 
generationer.94 

Enligt forskningen är överkonsumtion en av 
huvudorsakerna till den snabba förlusten av 
arter.95  Konsumtion och avfallsproduktion har 
en stor påverkan på ekosystem både 
nationellt och globalt. Den europeiska 
livsstilen bygger i hög grad på import av 
resurser och varor från hela världen, vilket 
ofta leder till att naturtillgångar utvinns på ett 
ohållbart sätt och habitatförstörelse är ett 
faktum. Detta leder till en minskad biologisk 
mångfald, vilket i sin tur medför en försämrad 
naturkapitaltillgång som den sociala och 
ekonomiska utvecklingen bygger på.96  

Medvetna val, så som att välja ekologiska, 
säsongsbetonade och svenskproducerade 
varor, medför ett flertal positiva följdeffekter, 
inte minst för den biologiska mångfalden.97 

När jordbrukets monokultur ökar, ängar 
försvinner och hårdgjorda ytor breder ut sig, 
kan den enskildes trädgård fungera som en 
grön mångfaldsö i landskapet. Då privata 
trädgårdar utgör upp till en tredjedel av våra 
städers och tätorters yta 98 kan små 
förändringar på den egna tomten således få 
stor betydelse för den biologiska mångfalden. 

Städerna kan till och med ofta ha en större 
artrikedom än odlingslandskapet – mycket 
tack vare just trädgårdarnas fruktträd och 
olika sorters blommor. Om vi kan öka 

96 Europeiska miljöbyrån, 

https://www.eea.europa.eu/sv/themes/biodiversity/about‐

biodiversity 
97 Världsnaturfonden, https://www.wwf.se/mat‐och‐

jordbruk/hallbart‐jordbruk/naturbetesmarker/ 
98 Lunds universitet, https://www.lu.se/article/tradgardstips‐

fem‐enkla‐satt‐att‐bidra‐till‐biologisk‐mangfald 
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medvetenheten om exempelvis vilka växter 
som är viktiga för pollinerare, att inte använda 
gifter och att avstå från att stenlägga stora 

delar av trädgården, kan trädgårdarna fylla en 
ännu viktigare funktion för den biologiska 
mångfalden.99 

 

Aktiviteter 

a. Genomför kunskapshöjande insatser om betydelsen av biologisk mångfald exempelvis genom 
att anordna studiecirklar och kurser om lokalsamhället, natur, allemansrätten och 
markägoförhållanden, artkunskap, och information om konventionellt kontra alternativt 
skogsbruk. 

b. Nyttja redan etablerade aktiviteter, exempelvis friluftsliv, för att kombinera med 
kunskapshöjande insatser inom ekosystem och biologisk mångfald. Öka samverkan mellan 
exempelvis olika friluftsfrämjande organisationer och ideella föreningar med artkunskap.  

c. Genomför informations‐ och inspirationsinsatser kopplade till vår konsumtions påverkan på 
den biologiska mångfalden. Exempelvis belysa vårt konsumtionsmönster ur ett globalt 
perspektiv med avseende på habitatförstörelse, hållbarhetsaspekter i menyer och måltidsval 
samt öka andelen svenska och ekologiska livsmedel.    

d. Genomför informations‐ och inspirationsinsatser kopplade till trädgård. Öka intresset hos 
villaägare, bostadsrättsföreningar med fler för exempelvis val av växter som gynnar 
pollinatörer, sätta upp insektshotell, fågelholkar och bikupor samt anlägga stadsodlingar och 
gröna tak. 

e. Ta fram informationstavlor som synliggör åtgärdsarbeten, exempelvis genom att utforma 
informationstext om olika nyckelbiotoper som sedan lätt kan skrivas ut av olika aktörer och 
sättas upp på aktuella områden.  

f. Ta fram koncept för informationsinsatser och aktiviteter i samverkan med flera aktörer.  
g. Genomför insatser för att underlätta vistelse i naturen och därmed öka förståelsen för den 

biologiska mångfalden, exempelvis genom att spara och märka ut ingångar i skogen, utveckla 
kanotleder i vattenområden, öka anläggning av och tillgängligheten till tätortsnära natur. 

h. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99 Extrakt, https://www.extrakt.se/vagen‐till‐storre‐mangfald‐i‐

tradgarden/ 
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Åtgärd 10. Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och 

förskola 

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att bidra till att på ett 
pedagogiskt sätt integrera kunskap om 
biologisk mångfald och hållbarhet i skolors och 
förskolors verksamhet i Uppsala län. 

Målet är att stärka skolans och förskolans roll 
som en normbildande arena för lärande och 
beteende kopplat till miljö, hållbarhet och 
biologisk mångfald och att barn från tidig 
ålder ska få en förståelse för människans 
samspel med naturen och att ett hållbart 
nyttjande av naturens resurser är en 
förutsättning för hållbar utveckling. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, Region Uppsala, länsstyrelsen, 
politiker, LRF, enskilda skolor och förskolor, 
universiteten, museer och ideella föreningar. 

Bakgrund 
Som morgondagens beslutfattare, 
medborgare och konsumenter är barn och 
ungdomar en viktig målgrupp i det 
förändringsarbete mot ökad hållbarhet som 
samhället står inför. 

Var och en och alla tillsammans bär vi ett 
ansvar för att värna om och förvalta naturens 
resurser, allt som lever och allt vi lever av. 
Ansvaret för naturen blir verkningslöst utan 
träd, blommor, småkryp, vattendrag och 
fågelsång. Naturen behöver därför finnas på 
nära håll i vardagen för att vi verkligen ska bry 
oss. Forskning säger att barn som vistas i och 
lär sig om naturen blir mer benägna att skydda 
den som vuxen.100 Genom att i skola och  

 

 

förskola lyfta lärandet om biologisk mångfald 
och ekosystem skapas förutsättningar till ökad 
kunskap och förändrade beteenden, inte bara 
hos elever utan även hos familjer och 
samhället i stort. I och med det kommer den 
ekologiska läskunnigheten öka vilket möjliggör 
uppbyggnaden av ett mer hållbart samhälle. 

Genom att succesivt och praktiskt integrera 
olika aspekter av exempelvis hållbarhet, 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald i 
skolans verksamhet ges elever möjlighet till 
fördjupad förståelse för hållbarhetsfrågor 
samt utrymme att praktisera hållbara 
beteenden och val. Ett exempel är 
utomhuspedagogik där fokus ligger på 
lärandet om hur vi kan komma närmare 
naturen genom att uppleva och lära oss utav 
den. På så vis ökar barnens förståelse, empati, 
ansvarskänsla och engagemang för allt 
levande i naturen och för hur vår planet 
fungerar.101  

Det som i hög grad kan påverka hur vistelsen i 
naturen används är avståndet mellan skola 
och naturområde. Ju yngre eleverna är desto 
större påverkan har detta avstånd. Ligger 
däremot naturområdet nära skolan tycks den 
användas i pedagogisk verksamhet oftare, och 
även av fler pedagoger på skolan.102 

Aktiviteterna ska genomföras med 
målsättningen att skolverksamheten 
successivt ökar möjligheterna till 
naturupplevelser för elever och att praktisera 
hållbara val, vilket förväntas ge ökad 
förståelse för biologisk mångfald och 
hållbarhetsfrågor.

 

 
100 Extrakt, https://www.extrakt.se/sa‐far‐barn‐bast‐kontakt‐

med‐ 

naturen/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_

campaign=november&utm_campaign=unspecified&utm_conte

nt=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis.  
101 Dahlgren Lars Owe & Szczepanski Anders (2005) Outdoor 

education and sensory experience Linköpings university kinda 

education center for enviromental heritage interpretation, 

ecotorism and leisure studies. Titman, Wendy (1994) Special 

places; special people, the hidden curriculum of school grounds, 

WWF, Learning through Landscapes. 
102 Beck‐Friis, M. (2003) Förskolors inställning till och 
användning av stadens natur. Uppsala: Sveriges 
lantbruksuniversitet. Examensarbete nr 13 ‐ 2003, Institutionen 
för skogens produkter och marknader. Brügge, B., Glantz, M. 
och Svenning, S. (2007a) Planera för friluftsliv. I: Friluftslivets 
pedagogik. För kunskap, känsla och livskvalitet. 3 uppl. 
Stockholm: Liber AB s. 224‐247. 
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Aktiviteter 

a. Öka kunskapen hos barn och unga om vikten av biologisk mångfald exempelvis genom att 
värna och utöka naturskoleverksamheterna i kommunerna samt införa krav på 
utomhuspedagogik i skolan och förskolan.  

b. Genomför kunskapshöjande aktiviteter kring biologisk mångfald för personal inom skola och 
förskola exempelvis genom årligt cirkulerande regional tankesmedja för naturpedagogik. 

c. Initiera eller delta i nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte inom praktisk 
integrering av biologisk mångfald i skola och förskola. 

d. Anpassa och utforma utemiljöer så att de stimulerar till utevistelse samtidigt som de bidrar 
till kunskap om vikten av biologisk mångfald och hållbarhet. 

e. Placera nya skolor och förskolor med närhet till naturområden. Se över och sätt mål för 
skolors och förskolors närhet till naturen, exempelvis att ingen skola eller förskola ska ha 
längre än x meter till naturområde av en viss storlek. 

f. Genomför kartläggning eller översyn samt komplettering av närhet till naturområden för 
skolor och förskolor.  

g. Genomför kunskapshöjande aktiviteter för skolchefer och rektorer för att öka förståelsen om 
vikten av barns lärande kopplat till biologisk mångfald och hållbar utveckling. 

h. Tillhandahåll och informera om (högskole)kurser i exempelvis naturpedagogik för lärare.  
i. Inför en ”naturtrappa” i skolor och förskolors arbetssätt.  
j. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.  
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Åtgärd 11. Utbildnings‐ och informationsinsatser om biologisk mångfald för 

beslutsfattare 

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att skapa 
förutsättningar för långsiktigt hållbara beslut 
som minskar påverkan på den biologiska 
mångfalden. 

Målet är att höja kunskapen och 
medvetenheten hos beslutsfattare om 
behovet och vikten av biologisk mångfald och 
hållbara ekosystem. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, länsstyrelsen, politiska partier, 
Region Uppsala, universiteten och 
näringslivsaktörer. 

Bakgrund 
Samhället och den lokala samt regionala 
planeringen behöver anpassas för en mer 
hållbar utveckling med avseende på biologisk 
mångfald där beslutsfattare är 
nyckelpersoner. För att kunna uppnå 
nationella åtaganden samt regionala och 

lokala mål krävs mer miljömässigt orienterade 
beslut. Beslutsfattare har en viktig roll i att 
leda ett sådant arbete, exempelvis genom att 
ställa krav på redovisning av miljöpåverkan av 
olika åtgärdsförslag samt efterfråga 
uppföljning av genomförda insatser.  

Det innebär att man inkluderar hänsyn till 
biologisk mångfald i samtliga beslut som rör 
naturresurser. Det är av vikt att bryta ner 
stuprörspolitiken och samordna 
politikområden med varandra, samt öka olika 
parters deltagande i beslutsfattandet.103 

Med bättre underlag kan vi fatta beslut som 
ökar och bevarar biologisk mångfald och som 
är i samklang med naturen och bidrar till 
hållbara ekosystem. För att nå denna 
framgång i arbetet med biologisk mångfald är 
det viktigt att det finns forum för dialog, 
lärande och samverkan på alla nivåer mellan 
region, kommun och stat men också forum för 
möten mellan politiker och sakkunniga. 

 

Aktiviteter 

a. Ta fram och genomför utbildningsinsatser för förtroendevalda och andra beslutsfattare om 
värdet och behovet av biologisk mångfald och hållbara ekosystem. 

b. Medverka i en regional arbetsgrupp för att ta fram utbildningspaket för förtroendevalda och 
beslutsfattare avseende biologisk mångfald och hållbara ekosystem. 

c. Genomför löpande utbildning av förtroendevalda och beslutsfattare inom biologisk mångfald 
och hållbara ekosystem. 

d. Skapa ett forum för dialog och samverkan för experter och politiker på lokal och regional nivå 
för löpande kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom biologisk mångfald. Nyttja 
befintliga forum så långt det är möjligt. 

e. Ta fram riktlinjer för att det inför relevanta förslag tas fram beslutsunderlag som redovisar 
förslagets påverkan på biologisk mångfald och hållbarhet i jämförelse med andra alternativ. 

f. Informera beslutsfattare om vikten av naturskolor och utevistelse i naturen för barns 
förståelse och kunskap om biologisk mångfald och hållbar utveckling. 

g. Som beslutsfattare öka deltagandet i utbildningar, dialoger och samverkan som rör biologisk 
mångfald. 

h. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 
103 Umeå universitet,  https://www.umu.se/nyheter/okad‐

kunskap‐hjalper‐till‐att‐radda‐hotad‐biologisk‐

mangfald_7682722/ 
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Ordlista och begreppsförklaring 
Kompletteras inför slutversionen. 

Ansvarsarter  Sällsynta arter där en särskilt stor andel av arternas totala population 
finns i en begränsad del av det totala utbredningsområdet. Uppsala län 
har 212 ansvarsarter, vilket innebär att länet nationellt sett har relativt 
stor andel av dessa arter.  

Ansvarsnaturtyper  Hotade naturtyper som förekommer med särskilt stor eller i övrigt 
betydelsefull andel länet. Uppsala län har 14 ansvarsnaturtyper, vilka i 
första hand har valts ut baserat på Sverige‐andelen Natura 2000‐
naturtyp. 

Artstock    Artsammansättningen inom ett ekosystem eller geografiskt område. 

Biodiversitet     Se biologisk mångfald  

Biologisk mångfald   Den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen 
mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap. 

Biotop   Livsmiljön för alla arter inom ett enhetligt ekosystem. Jämför habitat, 
nedan. 

Ekodukt   En bro avsedd för att djur skall kunna ta sig över till andra sidan vägen 
på ett skyddat sätt. 

Ekosystem   Enhetlig del av landskapet med dess organismer och abiotiska 
(ickelevande) delar. I begreppet ingår bland annat växter, djur och 
flöden av energi, näring och grundämnen. 

Ekosystemtjänster   Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande.  

Fickparker  Små allmänna parker på cirka 500‐800 kvadratmeter. 

Formellt skydd  Innebär att markägaren fått ersättning för att bevara ett skogsområde 

med höga naturvärden. Naturreservat, biotopskyddsområde och 

naturvårdsavtal är olika former av formellt skydd. Även inomstatliga 

överenskommelser och markersatta områden som saknar beslut 

betraktas som formellt skyddad skog. Ett skyddat område är ett 

geografiskt definierat område som är utpekat, reglerat och förvaltat för 

att uppnå specifika syften och bevarandemål. 

Frivillig avsättning  Ett område med sammanhängande produktiv skogsmark för vilket 

markägaren frivilligt fattat beslut om att åtgärder som kan skada dess 

naturvärde, kulturmiljövärde och/eller sociala värde inte ska utföras. 

Området ska finnas dokumenterat i plan eller annan handling. 

Fältskikt   Även småplantor av träd och buskar (lägre än 50 cm) kan räknas in.  

Habitat   Livsmiljön för en enskild art. I många sammanhang används i stället 
begreppet naturtyp som en synonym/översättning för habitat. 

Hävd   Traditionella brukningsformer inom jord‐ och skogsbruket. Betesdrift, 
slåtter och lövtäkt är vanliga brukningsformer som ryms inom 
begreppet. 
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Impediment  Mark som är olämplig för jord‐ eller skogsbruk. Inom skogsbruk 
omfattas improduktiv skogsmark, som exempelvis skogbevuxna 
hällmarker och myrar där den samlade virkestillväxten inte överstiger 
en skogskubikmeter per hektar och år, samt träd‐ och buskmark. Inom 
jordbruket avses mark som är obrukbar för åkerbruk. 

Infrastrukturbiotoper   De biotoper som skapas eller uppstår i anslutning till vägar, järnvägar 
och andra människoskapade miljöer. 

Jordmån  Den övre delen av marken som påverkas av klimat, människor, 
vegetation och djur samt utnyttjas av växternas rötter. I Sverige 
dominerar två jordmånstyper: brunjord (lövskogar) och podsol 
(vanligast i barrskog). Jordmånen består av olika lager, så kallade 
horisonter. 

Konnektivitet   Möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment 
och organiskt material i uppströms och nedströms riktning samt från 
vattendraget till omgivande landområden.  

Kreotop   En kreotop blir genom sin sammansättning av strukturer en potentiell 
livsmiljö för olika arter eller artgrupper. En kreotop skiljer sig från den 
traditionella och historiskt uppkomna småbiotopen genom att den är 
medvetet anlagd i syfte att gynna en uppsättning av arter eller 
artgrupper.  

Kulturspår   Historiska landskapselement som alléer, småvatten, odlingsrösen, 
åkerrenar, stenmurar, åkerholmar, solitärträd, öppna diken och 
brukningsvägar som ger spår av människans historiska användning av 
marken. 

Meander, meandring   Lugnt flytande vattendrag i områden med lätteroderade sediment kan 
bilda regelbundna bågar, så kallad meandrar. Meanderlopp är mycket 
spektakulära former i älvlandskap. På grund av processerna i 
meanderlopp bildas typiska former, såsom erosionsbranter i 
vattendragets yttersvängar och älvvallar i innersvängarna.  
     

Monokultur  Ett system för odling av jordbruksgrödor, där man bara odlar ett 
växtslag åt gången. Begreppet används numer även om skogsbruk och 
avser då trädslagsrena bestånd som uppkommit genom plantering eller 
sådd.  

Nyckelarter  En art som har stor betydelse för andra arters överlevnad i ett 
ekosystem.  

Resiliens   Ett systems förmåga att stå emot stress och förändring samt att 
återuppbygga viktiga funktioner efteråt.  

Ruderatmark   Mark som ofta störs av mänsklig verksamhet. Detta gör att marken ligger 
öppen, utan täckande växtlighet, under stora delar av tiden. 

Rödlistan  Rödlistning är ett system som utvecklats av Internationella 
naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera tillståndet för arter i 
naturen. Den svenska rödlistan är en prognos över risken för enskilda 
arter att dö ut i Sverige. Rödlistan är till hjälp för att identifiera vilka 
arter, och utifrån arternas ekologi vilka miljöer, som behöver åtgärder 
för att arternas tillstånd skall förbättras. Den är ett hjälpmedel för att 
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kunna göra naturvårdsprioriteringar, men den har ingen juridisk status. 
Rödlistan tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket 
och Havs‐ och vattenmyndigheten. En ny utgåva av rödlistan publiceras 
15 april 2020.   

Skoglig kontinuitet    

Skogliga värdekärnor  Skogsbestånd eller skogar som utifrån bestånds‐, struktur‐ eller 
artförhållanden bedömts ha en stor betydelse för skyddsvärd fauna och 
flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Nyckelbiotoper och 
naturvärdesobjekt ingår normalt som en delmängd i begreppet 
värdekärna. 

Skogskubikmeter (m3sk)  Beskriver ett träds eller skogsområdes virkesvolym. Måttet innefattar 
hela stammens volym ovan stubbhöjd inklusive bark och topp, men inte 
grenar och rötter. 

Sociotop   En avgränsad plats som har en viss sammansättning av bruksvärden och 
betydelser. Används för att beskriva utemiljöerna och deras 
upplevelsevärden.  

Spridningskorridorer   Likartad "korridor" genom naturen som binder samman olika 
områden och fungerar som spridningsväg för växter och djur. 
Exempel på spridningskorridorer är trädbevuxna kantzoner längs 
stränder och vattendrag. 

Succession   En stegvis förändring av ett ekosystem där växter, djur eller deras 
samhällen avlöser varandra på en växtplats. Naturvärdena är ofta högre 
i sena successionsstadier än i tidiga. 

Topografi  Beskriver ett områdes terrängförhållanden, som till exempel 
kupering, lutning, nivåskillnader och hur mycket vatten som finns i 
marken. 

Utomhuspedagogik   Är ett pedagogiskt förhållningssätt som syftar till växelspel mellan 
upplevelse och reflektion grundat på upplevelser i autentiska 
situationer. 

Värdetrakt  Ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. 

Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur‐ och 

växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer 

än vad som finns i vardagslandskapet. 
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Bilaga 1. Färdplan för ett hållbart län – fyra åtgärdsprogram för 

Uppsala läns miljömålsarbete 
 

Trots att miljöarbetet varit framgångsrikt inom 

många områden är nuvarande åtgärder inte 

tillräckliga för att nå miljömålen vare sig 

nationellt eller i Uppsala län. På flera områden 

går utvecklingen åt rätt håll, men 

åtgärdstakten är inte tillräckligt hög och 

naturens återhämtning går inte tillräckligt fort. 

Det finns därför ett behov av att öka takten i 

genomförandet av konkreta åtgärder för att 

uppnå miljömålen. 

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag som 

består i att vägleda och samordna länets 

arbete med de nationella miljömålen. 

Uppdraget omfattar att upprätta och 

genomföra regionala åtgärdsprogram för att 

öka takten i genomförandet av åtgärder som 

bidrar till att länets miljötillstånd förbättras 

och att miljömålen nås. 

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns 

miljö‐ och klimatråd valt att genomföra 

uppdraget genom att ta fram fyra regionala 

åtgärdsprogram under begreppet Färdplan för 

ett hållbart län, figur 1. Varje åtgärdsprogram 

samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer 

inom ett temaområde och varje program har 

en fyraårig genomförandeperiod. 

Programmens temaområden är: 

 Klimat och energi 

 Ekosystem och biologisk mångfald 

 Vatten 
 Samhällsutveckling 

 
Åtgärdsprogrammen ska stimulera ökad 

samverkan inom miljöarbetet där länet kan nå 

en större förändring när olika lokala och 

regionala aktörer arbetar tillsammans mot 

samma mål. Programmen omfattar 

tillsammans arbete med samtliga Sveriges  

 

 
104 Webbplats Sveriges miljömål: www.sverigesmiljomal.se  

miljömål som länet berörs av (15 av 16 

miljömål, ej mål 14 Storslagen fjällmiljö). För 

mer information om miljömålen hänvisas till 

bilaga 2 samt till webbplatsen för Sveriges 

miljömål.104 

Mycket bra miljöarbete pågår redan i Uppsala 

län. Det finns ett stort engagemang hos såväl 

offentlig och ideell sektor, universitet, 

näringsliv som hos enskilda individer för att 

minska miljöpåverkan och hitta långsiktigt 

hållbara lösningar. Genom 

åtgärdsprogrammen stärks och förtydligas det 

gemensamma regionala miljöarbetet. 

Ett samlat och kraftfullt regionalt och lokalt 

ledarskap är avgörande för att nå miljömålen. 

2017 bildades Uppsala läns miljö‐ och 

klimatråd för att ytterligare stärka samverkan 

på strategisk nivå och ge förutsättningar för 

att möta de utmaningar som följer av att vara 

ett län i stark tillväxt.  En god samverkan i 

länet skapar en bra grund för att utveckla de 

Figur 1. De fyra åtgärdsprogrammen som 

tillsammans omfattar åtgärder för samtliga 

miljömål under begreppet Färdplan för ett 

hållbart län. 
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ekonomiska, sociala och miljömässiga 

dimensionerna av hållbar utveckling. En av 

rådets främsta uppgifter är att vara aktiv i 

framtagande och genomförande av 

åtgärdsprogrammen inom Färdplan för ett 

hållbart län. Rådet är också en viktig arena för 

fördjupad analys och samsyn kring länets 

miljöutmaningar. Medlemmar i rådet är 

kommuner, myndigheter och organisationer 

som genom sin verksamhet har stor påverkan 

på länets miljöutveckling.105 

En hållbar utveckling i Uppsala län handlar om 

både miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet. De fyra åtgärdsprogrammen är 

inriktade på den miljömässiga dimensionen 

genom att miljömålen står i fokus. Vid 

framtagandet av åtgärder beaktas även de 

andra två hållbarhetsaspekterna i den mån 

det är möjligt. Det regionala tillväxtarbetet har 

stor betydelse för hur miljötillståndet 

utvecklas i länet och omställningen till ett 

hållbart samhälle kan utgöra en viktig drivkraft 

för regional tillväxt.  

De fyra delarna av Färdplan för ett hållbart län 

relaterar till flera andra program, 

styrdokument och lagkrav samt redan 

 
105 Medlemmar i Uppsala miljö‐ och klimatråd: Enköpings 
kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, 
Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, 
Östhammars kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 

pågående arbete som syftar till att stärka 

miljöarbetet inom olika samhällsområden. 

Åtgärderna i respektive åtgärdsprogram 

kommer att kopplas till de insatser som redan 

görs inom området och samordnas med övriga 

regionala program.  

 

Hållbarhetslöften 

Åtgärdsprogrammen förväntas öka takten i 

genomförandet av åtgärder genom att aktörer 

uppmanas att teckna hållbarhetslöften med 

länsstyrelsen. Hållbarhetslöften är en frivillig 

avsiktsförklaring mellan länsstyrelsen och 

aktörer i länet med syfte att stärka 

genomförandet av de fyra regionala 

åtgärdsprogrammen. Genom ett 

hållbarhetslöfte förbinder sig en aktör att 

genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera 

av de regionala åtgärdsprogrammen. 

Genomförandet av åtgärder kan ske enskilt 

eller i samverkan med andra aktörer.  

Respektive aktör sätter egna mål för åtgärder i 

antaget löfte och ansvarar för finansiering 

samt för att åtgärdsarbetet omhändertas i den 

egna verksamheten. Tecknade löften gäller 

under respektive åtgärdsprograms hela 

programperiod (fyra år) och nya aktörer kan 

ansluta sig till program och teckna 

hållbarhetslöften under hela 

programperioden. Signering av 

hållbarhetslöften görs vid en årlig ceremoni 

där länets åtgärdsarbete uppmärksammas. 

Aktörers hållbarhetslöften publiceras på 

länsstyrelsens externa webbplats.  

Uppföljning av åtgärdsarbetet  

Antagna hållbarhetslöften följs upp årligen av 

länsstyrelsen. Uppföljningen fokuserar på 

genomförandet av åtgärder i förhållande till 

respektive aktörs uppsatta mål. Uppföljningen 

syftar till att:  

Universitet, Skogsstyrelsen, Region Uppsala, Upplands 
lokaltrafik, Uppsala vatten, Energikontoret Mälardalen, Biodriv 
Öst, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Lantbrukarnas 
riksförbund, Uppsala handelskammare, STUNS 

Exempel på pågående arbete som 

utgör viktiga förutsättningar för 

genomförandet av åtgärdsprogram 

för miljömål är: 

‐ Samhällsplanering 
‐ Tillsyn och prövning av miljöfarliga 
verksamheter 

‐ Skydd av naturmiljöer och arter 
‐ Restaurering av sjöar och 
vattendrag 

‐ Vattenförvaltning 
‐ Klimat‐ och energiarbete 
‐ Landsbygdsutveckling 
‐ Jordbruksstöd 
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 Följa framdrift i genomförande av 
åtgärdsprogrammens åtgärder bland 
annat för återrapportering till Uppsala 
läns miljö‐ och klimatråd.  
 

 Löpande synliggöra det regionala och 
lokala miljömålsarbetet, bland annat 
som underlag för årlig 
miljömålsuppföljning till regeringen 
och för aktörerna att sprida till sina 

egna målgrupper.  
 

 Under pågående programperiod 
identifiera hinder och behov kopplat 
till genomförande av åtgärder, 
exempelvis varför en åtgärd inte 
genomförs, vad är svårt, vilket stöd 
eller ytterligare samverkan önskas.  
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Bilaga 2. Sveriges miljömålsarbete och Agenda 2030 
 
I den inledande delen av rapporten beskrivs 

de globala och nationella mål som ligger till 

grund för den regionala, strategiska 

inriktningen för biologisk mångfald i 

åtgärdsprogrammet. Här beskrivs Sveriges 

miljömålsarbete och Agenda 2030 på ett 

övergripande plan samt mer detaljerat för de 

mål som rör ekosystem och biologisk 

mångfald.  

Miljömålen 

De svenska miljömålen ska vara politiskt 
vägledande och består av ett generationsmål, 
16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom 
områdena avfall, biologisk mångfald, farliga 
ämnen och klimat. Miljömålen är beslutade av 
riksdagen och är de nationella mål som bidrar 
till att vi uppnår den ekologiska dimensionen 
av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

Miljömålen är beslutades av riksdagen 1999 

och är sedan Agenda 2030 infördes de 

nationella mål som bidrar till att vi uppnår den 

ekologiska dimensionen av de globala 

hållbarhetsmålen. Miljömålen används som 

samlingsnamn för generationsmålet, 

miljökvalitetsmålen och etappmålen. Nedan 

beskrivs kopplingen mellan 

åtgärdsprogrammet och generationsmålet, 

etappmålen för biologisk mångfald samt de 

miljökvalitetsmål som främst har en koppling 

till biologisk mångfald. 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i 

den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 

till. Preciseringarna ska förtydliga vad 

miljökvalitetsmålen innebär och används även 

som kriterier vid uppföljningen av målen. 

Generationsmålet och de 16 

miljökvalitetsmålen har hittills följts upp med 

sikte på 2020, förutom miljökvalitetsmålet  

begränsad klimatpåverkan, där målåret är 

2050. Uppföljning av målen görs årligen både  

 
106 Sveriges miljömåls webbpats: 
http://www.sverigesmiljomal.se/ 

på regional och nationell nivå. Utöver det görs 

vart fjärde år fördjupade utvärderingar på 

nationell nivå. För mer information om 

miljömålssystemet se webbplatsen för 

Sveriges miljömål106. 

Etappmålen är steg på vägen för att nå 

generationsmålet och ett eller flera 

miljökvalitetsmål. De identifierar en önskad 

omställning av samhället och tydliggör var 

insatser bör sättas in. 

Totalt har det utarbetats tio etappmål för 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Dessa ligger till grund för den regionala 

strategiska inriktningen för ekosystem och 

biologisk mångfald, mer om detta i 

huvuddelen av rapporten.: 

Det finns även två etappmål inom Hållbar 

stadsutveckling med tydliga kopplingar till 

biologisk mångfald och ekosystem ‐ Metod för 

stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 

miljöer och Integrering av stadsgrönska och 

ekosystemtjänster i urbana miljöer.  

Generationsmålet är ett inriktningsmål för 

miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de 

värden som ska skyddas och den 

samhällsomställning som krävs för att nå det 

miljötillstånd som beskrivs av 

miljökvalitetsmålen. För att nå målet krävs en 

ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och 

internationellt.  

Generationsmålet ger tyngd och drivkraft för 
miljöarbetet mot återhämtade ekosystem, 
bevarad biologisk mångfald och natur‐ och 
kulturmiljö, en god hälsa för människor, 
effektiva och giftfria kretslopp, hushållning ed 
naturresurser, effektiv energianvändning samt 
konsumtionsmönster. 107

107 Sveriges miljömåls webbplats 
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen 
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Samtliga miljökvalitetsmål samt 
generationsmålet presenteras nedan: 

Generationsmålet 

Det övergripande målet för 

miljöpolitiken är att till nästa 

generation lämna över ett 

samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 

ökade miljö‐ och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser. 

 

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i 

atmosfären ska i enlighet med på 

klimatsystemet inte blir farlig. 

Målet ska uppnås på ett sådant 

sätt och i en sådan takt att den biologiska 

mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 

säkerställs och andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. Sverige har 

tillsammans med andra länder ett ansvar för 

att det globala målet kan uppnås.  

 

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att 

människors hälsa samt djur, 

växter och kulturvärden inte 

skadas.  

 

Bara naturlig försurning 

De försurande effekterna av 
nedfall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av 

försurande ämnen ska inte heller öka 
korrosionshastigheten i markförlagda tekniska 
material, vattenledningssystem, arkeologiska 
föremål och hällristningar. 
 

 

 

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön 
som har skapats i eller utvunnits 
av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. Halterna 

av naturfrämmande ämnen är nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna. 

 

Skyddande ozonskikt 

Ozonskiktet ska utvecklas så att 
det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV‐strålning. 
 

 

Säker strålmiljö 

Människors hälsa och den 
biologiska mångfalden ska 
skyddas mot skadliga effekter av 
strålning. 

 

Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på 
människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk 

mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. 
 

Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas. 
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Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och 
vattendrag. 

 

Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha 

en långsiktigt hållbar 

produktionsförmåga och den 

biologiska mångfalden ska 

bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad 

av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 

natur‐ och kulturvärden. Näringar, rekreation 

och annat nyttjande av hav, kust och skärgård 

ska bedrivas så att en hållbar utveckling 

främjas. Särskilt värdefulla områden ska 

skyddas mot ingrepp och andra störningar 

 

Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och 

vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för 

framtiden. 

 

Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde 

för biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras 

samt kulturmiljövärden och sociala värden 

värnas. 

 

 

 

 

 

Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras 
och stärks. 

 

Storslagen fjällmiljö 

Fjällen ska ha en hög grad av 

ursprunglighet vad gäller 

biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur‐ 

och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska 

bedrivas med hänsyn till dessa värden och så 

att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 

värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 

och andra störningar. 

 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan 

bebyggd miljö ska utgöra en god 

och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och 

global miljö. Natur‐ och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och 

anläggningar ska lokaliseras och utformas på 

ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 

god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas. 

 

Ett rikt växt‐ och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas 

livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 
med tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur‐ och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
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Agenda 2030  

År 2015 enades FN:s generalförsamling om en 
gemensam plan för en hållbar framtid genom 
att anta Agenda 2030 som innehåller 17 
globala mål för hållbar utveckling. Sedan dess 
förväntas agendan vara vägledande för såväl 
beslut inom FN som för alla medlemsnationer. 
Bakom beslutet ligger insikten om att vi idag 
är den första generationen som kan utrota 
fattigdomen, och sannolikt den sista som kan 
stoppa klimatförändringarna. Agendan bygger 
på idén om tre dimensioner av hållbar 
utveckling – den ekonomiska, den sociala och 
den ekologiska – som alla beroende av 
varandra. De 17 globala målen (figur 2) med 
sammanlagt 169 delmål handlar om att bygga 
en mer rättvis och jämställd värld inom 
planetens gränser. De globala målen ska 
balansera och integrera de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling. 

Den miljömässiga dimensionen av Agenda 
2030 tas omhand inom det svenska 
miljömålsarbetet. Åtgärderna som beskrivs i 
åtgärdsprogrammet bidrar till de globala  

 

 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom 
framför allt mål 15 Ekosystem och biologisk 
mångfald, men även till mål 4 God utbildning 
för alla, mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, 
mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 
Hållbar konsumtion och produktion samt till 
mål 14 Hav och marina resurser. 

 

Mål 14. Ekosystem och biologisk mångfald 

Målet är att skydda, 
återställa och främja ett 
hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, 
hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald. 108Det 
finns tolv delmål som direkt eller indirekt ger 
en inriktning för arbetet med att stärka, 
restaurera och skydda viktiga ekosystem samt 
öka och bevara den biologiska mångfalden. 

 

 

 

 
108 Webbplats Globala målen https://www.globalamalen.se/om‐
globala‐malen/mal‐15‐ekosystem‐och‐biologisk‐mangfald/ 

Figur 2. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 
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Bilaga 3. Förutsättningar för biologisk mångfald i Uppsala län  
Här beskrivs de geografiska och strukturella förutsättningar för länets vattenmiljöer, 
jordbrukslandskap och skogslandskap, såväl naturliga som påverkade av människan. För utförligare 
beskrivning av länets förutsättningar och en regional lägesbild hänvisas till rapporten Ansvarsarter 
och ansvarsnaturtyper i Uppsala län109. Observera att bilaga 3 kommer att bearbetas vidare med 
avseende på texter och bilder inför slutversionen. 

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen förväntas öka, liksom exploateringen av mark‐ 

och vattenresurser. En sammanhållen fysisk planering är också en grundläggande förutsättning för 

hållbar förvaltning av resurserna. Förutom den naturmiljö som beskrivs i texten nedan består 

Uppsala län av ett flertal större städer och samhällen med sammanhållna bostadsområden, 

industrier och verksamheter samt en utbredd infrastruktur.  

Att landskapet blir allt mer uppdelat av vägar, byggnader och hårdgjorda ytor gör det svårare för djur 

och växter att sprida sig och försämrar deras livsvillkor. De grönområden och gröna kilar och stråk i 

och i nära anslutning till städer och tätorter är en förutsättning för såväl artbevarande som friluftsliv 

med ökad kunskap om biologisk mångfald till följd.  

Uppsala läns landareal består till mer än hälften av skogsmark. Skogen bildar tillsammans med 
jordbruksmark ett mosaiklandskap, genomsyrat av ett nätverk av öppna myrar, sjöar och vattendrag. 
Fördelningen av Uppsala läns landareal visas i figur 1. Landarealen utgörs till 62 procent av produktiv 
skogsmark. 24 procent av landarealen används som jordbruksmark, det vill säga åker eller 
naturbetesmark. Myr‐ och bergimpediment utgör tillsammans 6 procent.  

Bebyggd mark, 5 procent av länet, utgörs av exempelvis hårdgjorda ytor inom tätort, hävdad tomt‐ 
och industrimark, parker och diverse anläggningar avsedda för andra ändamål än skogsbruk. Övrig 
mark, som står för 3 procent av länets landareal, utgörs av kraftledningar på förutvarande 
skogsmark, vägar, järnvägar samt annan mark såsom upplagsplatser, grustag med mera.110 Endast 
fem procent av länet utgörs av vatten, undantaget havsvatten (ingår inte i figur 1).111 

 

Figur 1. Landareal fördelad på traditionella ägoslag, 1000 hektar; procent. Femårsmedelvärde 2014‐2018. 
100%=812 000 ha Källa: Riksskogstaxeringen, SLU 

 
109 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03 
110 Riksskogstaxeringen, SLU 
111 SCB, markanvändningen i Sverige 2015, uppdaterad 2019. https://www.scb.se/hitta‐statistik   
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Vattenmiljöerna 

 

 

Foto: Bergslagsbild 

Uppsala län består av endast fem procent vatten, exklusive havsvatten.112 Länet avgränsas i stort av 

Mälaren i söder, Sagån i väster, Dalälven i norr och Östersjön samt en del av södra Bottenhavet i 

öster. Länsstyrelsen pekar ut fem ansvarsnaturtyper och 37 ansvarsarter knutna till vattenmiljöer.113 

De naturtyper som Uppsala län har särskilt stort ansvar för är grunda vågexponerade hårdbottnar 

(rev), små öar och skär i Östersjön, havsstrandängar, grunda trösklade havsvikar (laguner), 

kransalgssjöar och rikkärr. Bland ansvarsarterna knutna till dessa miljöer ingår flera artgrupper – allt 

från spindlar, sländor och däggdjur till alger, mossor och fiskar. Arterna lever både i vattnet och i 

strandkanten, där de bor, födosöker och/eller fortplantar sig. 

De marina miljöerna är varierade – från trösklade havsvikar, mjuka och hårda bottnar, skär och 

mindre öar samt utsjöbankar. Ytvattnet har en salthalt på omkring fem promille men är lägre i 

innerskärgården och vid vattendragsmynningar. 114 De kustmynnande vattendragens 

mynningsområden är viktiga habitat. Dalälvens, Tämnaråns och Olandsåns mynningsområden utgörs 

av naturtypen estuarier – större flod‐ och åmynningar där sötvatten blandas med det saltare 

havsvattnet. Naturtypen har en komplex artsammansättning med såväl djur som växter av marint, 

limniskt och brackvattensursprung.  

Landhöjningen är fem till sex millimeter per år och ger upphov till speciella strandnära biotoper som 

flador, rikkärr och landhöjningsskog. Den grunda landhöjningskusten är unik, med stora områden 

präglade av strandförskjutning och avsnörning av grunda havsvikar. Vattenvegetationen är ofta rik i 

dessa så kallade laguner och det särskilt utmärkande är de känsliga kransalgerna.  Tack vare en tidig 

uppvärmning på våren utgör lagunerna fina lek‐ och uppväxtmiljöer för fisk. Naturtypen är även en 

viktig livsmiljö för änder, måsfåglar och vadare. Lagunerna genomgår en naturlig succession då de 

med tiden snörs av till glosjöar som sedan kan övergå till rikkärr eller sumpskogar. Längs med 

skyddade stränder finns havsstrandängar. De skiljer sig beroende på om de hävdas, störs av isskav 

 
112 SCB, markanvändningen i Sverige 2015, uppdaterad 2019. https://www.scb.se/hitta‐statistik   
113 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03 
114 Webbplats Svealandskusten. https://www.havet.nu/svealandskusten/?d=3344#5 
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eller är helt ohävdade. Liksom i de flesta andra kantzoner kan artrikedomen vara mycket hög. De 

flesta av länets havsstrandängar är små, men de större är mycket viktiga för rastande fåglar. 

Skärgården är varierad med ett stort antal skogklädda öar och exponerade skär, som ofta hyser en rik 

och skyddsvärd fågelfauna. Fågelskär med mås‐ och tärnkolonier fungerar som en egen biotop där 

flera arter av till exempel änder och vadare häckar i skydd av kolonierna. Björns skärgård och Gräsö 

östra skärgård är två exempel på värdetrakter.  

De grunda, solbelysta hårdbottnarna karaktäriseras av ett produktivt växt‐ och djursamhälle. 

Blåstång och smaltång är nyckelarter, vars kraftiga ruskor utgör hem, skafferi och barnkammare för 

bland annat olika kräftdjur, snäckor och fiskar. I övrigt kännetecknas algbältet av olika grön‐, brun‐ 

och rödalger. Blåmusslor sitter ofta i den nedre delen av algbältet och djupare ner och är viktiga som 

föda för flera dykänder. Reven erbjuder livsmiljö, föda och leklokaler för många fiskarter och är 

därför ofta mycket produktiva. 

Biologisk mångfald i de marina miljöerna påverkas och hotas av övergödning, miljöfarliga ämnen, 

fysisk påverkan, främmande arter, klimatförändringar och fiske. Övergödning kan försämra livsmiljön 

för fisk, andra djur och undervattensvegetation och leda till storskaliga förändringar i ekosystemet. 

Den lokala påverkan från industriverksamhet är relativt liten men miljöskadliga ämnen kommer 

genom diffus spridning, till exempel via dagvatten från urbana miljöer. På grund av landhöjningen 

uppstår nya behov av att muddra för båtar i grunda områden, vilket påverkar vattenmiljön negativt. 

Båtliv kan också leda till förändringar eller förlust av livsviktiga habitat genom uppgrumling av 

sediment och skador på bottenmiljön från båttrafik eller vid anläggning av nya hamnar och 

bryggor.115 

Uppsala län är ett av landets mest utdikade. Det redan sjöfattiga länet blev än mer sjöfattigt i och 
med den stora dikningsvågen som startade i slutet av 1800‐talet och pågick fram till 1950‐talet. Av 
länets ursprungligen cirka 200 sjöar torrlades ungefär hälften och resterande, med något enstaka 
undantag, sänktes mer eller mindre för att skapa förutsättningar för odling.  
 

 

Foto: Bergslagsbild 

I Uppsala län finns grunda kalkrika sjöar i landhöjningsområden med relativt näringsfattigt vatten och 
med en vegetation som domineras av kransalger, så kallade kransalgsjöar. Vattnet i dessa sjöar är 
klart eftersom växterna lagrar närsalter och bromsar vågrörelser. Det kan även vara brunfärgade 

 
115 Moksnes P‐O, et.al. Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets rapport, nr. 2019:3. 
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(humösa) sjöar i anslutning till rikkärr eller källpåverkade myrar. Förutom kransalger kan 
vegetationen domineras av kalkkrävande brunmossor.  

Mälaren, Sveriges tredje största sjö är naturligt näringsrik. Mälarens tillrinningsområden domineras 
av näringsrika lerjordar med hög andel jordbruksmark. Det tillrinnande vattnet är rikt på 
näringsämnen och växtligheten i sjön är därför stort. Det gynnsamma klimatet kring Mälaren 
återspeglas i dess vegetation och sjön är rik på vattenväxter. Här återfinns den internationellt sett 
mest skyddsvärda vattenväxten för Mälaren, småsvaltingen. I klara vatten finns lågskottsväxter som 
nate‐ och slingeväxter. I mer näringsrika vikar dominerar i stället flytbladsväxter. Även bottenfaunan i 
Mälaren är oerhört artrik. Hit hör bland annat insekter, snäckor och musslor. För att skydda de arter 
som lever i eller i direkt anslutning till Mälaren från påverkan från bebyggelse och exploatering finns 
ett strandskydd på 100 meter upp från strandlinjen (för vissa delar av Mälaren 300 meter).  

Både små och stora vattendrag är viktiga för lekvandrande fisk. Länets vattendrag är i stor 
utsträckning kanaliserade och dämda för kraftbehov. Detta innebär att många av de för växter och 
djur så viktiga substrat och möjligheter till förflyttning helt försvunnit. Dalälven dämdes tidigt upp för 
vattenkraft vilket påverkat naturvärden i stor skala. Trots detta finns stora naturvärden både i vatten 
och på land längs älven. De många dammarna och de ofta torrlagda strömfårorna har omöjliggjort 
fiskvandring i älven och samtidigt i stor utsträckning förstört de naturliga leklokalerna för fisk. 
Svämlövskogarna längs Dalälven hotas av att vattendraget är kraftigt reglerat. När skogen inte 
svämmas över tillräckligt länge tar granen över som det dominerande trädslaget. Den skuggar och 
förstör livsmiljön för lövträden och alla arterna som är beroende av lövträd. Även avverkning är ett 
hot mot arterna, då luftfuktigheten och substraten då kan försvinna.  

Rikkärr utmärker sig genom att vara de artrikaste våtmarkerna med många specialiserade arter av 
kärlväxter, mossor, landmollusker och svampar. Även många arter av småfjärilar, jordlöpare och 
kortvingar hittas i mer eller mindre öppna rikkärr och för flera groddjur är de viktiga på 
landskapsnivå. Historiskt har majoriteten av de svenska rikkärren i bebodda trakter nyttjats som 
slåtter‐ och betesmarker. I likhet med många andra län i södra Sverige sker en igenväxning av länets 
rikkärr. Den faktor som har haft mest negativ inverkan på rikkärren är de dikningar som gjorts för att 
skapa mer odlingsbar mark och för att öka produktionen av skog. Igenväxningen beror också till del 
på att den historiska hävden i form av bete och slåtter av rikkärren har upphört. Ökad 
näringsbelastning, genom infiltration eller deposition från jordbruksmarker och genom nedfall 
påverkar även det rikärren negativt. 
 

 

Foto: Bergslagsbild   
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Jordbrukslandskapet 

 

 

Foto: Bergslagsbild 

Omkring en femtedel av Uppsala län är jordbruksmark och av den är 90 procent åker och 10 procent 
betesmark. Jordbrukslandskapet i Uppsala län har både bördig slättbygd med produktiv åkermark 
och en skogsbygd där inslaget av beteshagar och vallodling är stort. Slättbygden övergår i söder till så 
kallad Mälarbygd, ett landskap dominerat av sprickdalar och styv åkerlera, öppna lerslätter avbrutna 
av moränryggar och mindre skogsområden samt ekbackar och lövskogspartier. I länets östra delar 
återfinns dessutom så kallad kustbygd. Kustbygden känns igen på sin kuperade terräng med små, 
slingrande åkermarker omgivna av morän‐ och hällmarker. Här finns relativt många traditionella drag 
bevarade. 

Uppsala är ett tätbefolkat län med en växande befolkning, behovet av nya bostäder är stort vilket 
leder till ett högt tryck på den oexploaterade marken. När jordbruksmark succesivt tas i anspråk för 
bebyggelse blir resultatet på sikt att stora arealer jordbruksmark försvinner. Mellan år 2011 och 2015 
exploaterades cirka 150 hektar jordbruksmark i Uppsala län, där syftet främst har varit att bygga 
bostäder (cirka 110 hektar).116 På landsbygden har jordbruket andra utmaningar och siffrorna visar 
att jordbruksmarken även minskar totalt i länet. Nästan 6000 hektar (drygt tre procent) åkermark har 
försvunnit i Uppsala län de senaste tio åren, vilket är jämförbart med minskningen i Sverige som 
helhet. Arealen betesmarker och slåtterängar har minskat med ungefär tio procent i Uppsala län 
sedan 2009. För hela Sverige har dock arealen ökat med mellan tre och fyra procent under samma 
period.117 Jordbruksmark som tas i anspråk för byggande av olika slag genomgår en oåterkallelig 
förändring. Igenväxning till följd av minskat brukande av åkrar och beteshagar går däremot att 
restaurera och i många fall återskapa tidigare mångfald av hävdgynnade arter. 

Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet handlar om vilda arter av växter och djur såväl som odlade 
växter och jordbrukets husdjur. Många arter har även stor betydelse för människan, exempelvis 
genom ekosystemtjänster som pollinering av grödor och kontroll av skadeinsekter. Samtidigt är ett 
artrikt och varierat landskap något som många människor uppskattar.118 För avel och växtförädling är 
variationen viktig och gener från traditionella raser och sorter ger möjlighet till urval och utveckling 

 
116 Exploatering av jordbruksmark 2011–2015. Jordbruksverket. Rapport 2017:5. 
117 Jordbruksverkets statistikdatabas http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929‐f548‐
4f27‐9bc9‐78e127837625 
118 Jordbruksverkets webbplats 
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vid förädlingsarbete även i framtiden. Det kan även finnas egenskaper som vi ännu inte förstått är till 
nytta. Denna tillgång av gener som finns i traditionella djurraser och växtsorter, men även i vilda 
växter och djur, kan ha betydelse för framtidens livsmedelsförsörjning och vid utveckling av nya 
grödor eller odlingsmetoder.  

Jordbrukslandskapet är format av människan och är en del av det svenska kulturarvet. Genom att 
bevara och utveckla ett varierat landskap bidrar jordbruket till biologisk mångfald, se figur 2. 
Betesdjur är till exempel nödvändiga för att vi ska kunna ha kvar ett omväxlande landskap med både 
åkrar och betesmarker. Utan betesdjur växer många marker igen med skog. I slättlandskapet kan det 
exempelvis vara viktigt att bevara våtmarker, obrukade marker, träd, buskar och snår för att djur och 
växter ska trivas.119 Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap handlar både om att bevara 
jordbruksmarkens produktionsförmåga och odlingslandskapets natur‐ och kulturvärden.  

 

 

Figur 2. Att bevara och utveckla ett varierat landskap bidrar till biologisk mångfald. Illustration: Jakob 

Robertsson.120  

 

En viktig anledning till att vi kan ha så många aktiva jordbruk i Sverige är att mycket av verksamheten 

ger rätt till stöd från EU. Det finns dock jordbruksmark med höga naturvärden som inte är berättigad 

till de arealstöd som finns inom EU:s och Sveriges jordbrukspolitik. Anledningen till detta är delvis att 

naturen skiljer sig från hur det ser ut i centrala och södra delarna av Europa, för vilka de flesta 

reglerna är anpassade. I Sverige klassas betesmark där gräs och örter lämpligt för foder dominerar 

marken som den mest värdefulla när det kommer till stöd, vilket är i linje med EU:s riktlinjer. Övriga 

klasser har en lägre ersättning per hektar än den öppnare typen av betesmark och slåtteräng. Det går 

även att få ersättning för att restaurera kraftigt igenvuxen mark som tidigare använts som 

jordbruksmark. På grund av att det finns regler för hur en mark ska se ut för att platsa in i stöden så 

finns det hävdgynnade ytor i landskapet som inte platsar i någon av klasserna, och därmed hamnar 

utanför stödsystemet.121 

 
119 Jordbruksverkets webbplats 
120 Naturvårdsverkets webbplats: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete‐i‐samhallet/Miljoarbete‐i‐Sverige/Uppdelat‐efter‐
omrade/Naturvard/  
121 Jordbruksverkets webbplats 
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Det finns olika typer av jordbruksstöd. För åkermark finns förgröningsstödet som syftar till att främja 

den biologiska mångfalden och att minska klimatpåverkan. Det går också att få stöd för att ställa om 

sitt jordbruk till ekologisk odling, vilket också kan gynna den biologiska mångfalden.122 Utöver detta 

så föreligger ett biotopskydd för ytor i åkerlandskapet som behöver bevaras, såsom exempelvis 

odlingsrösen och stenmurar.123 

Uttrycket "äng är åkers moder" visar hur viktig ängen har varit i vårt land. Från ängen fick bonden 

vinterfoder till djuren som i sin tur gav gödsel till åkern. Ängens storlek var därför viktig för hur stor 

åker bonden kunde odla och även för skördens storlek. I dagens jordbruk har kopplingen mellan äng 

och åker upphört. Vinterfodret tas numera från vallen, det vill säga åkrar som odlas med gräs, och 

växtnäringen kommer både från stallgödsel och mineralgödsel. Ängsbruket har därmed mer eller 

mindre upphört och ängarna utgör numera endast en bråkdel av deras forna arealer. 

Länsstyrelsen pekar ut tre ansvarsnaturtyper och 54 ansvarsarter i jordbrukslandskapet124. Arter 
knutna till träd klassades till skog. De naturtyper som Uppsala län har särskilt stort ansvar för är 
svämängar, torrängar och öppna sandmiljöer. Svämängar finns främst längs Dalälven och gynnas av 
både översvämningar och hävd. Torrängar är ört‐ och gräsdominerade miljöer på torr mark, även på 
hällmark, med sparsamt busk‐ och trädskikt. De kan delas upp i underklasser och finns ofta i mosaik 
med friskare gräsmarker. Flera arter i torrängar gynnas av sent, extensivt bete. Öppna sandmiljöer är 
idag en bristvara i naturen, varför även människoskapade miljöer är viktiga. Flera av ansvarsarterna 
är fjärilar och skalbaggar, vilka under någon del av sin livscykel är beroende av någon värdväxt. 

 

 

Foto: Mikael Lindberg 

 

   

 
122 Jordbruksverkets webbplats 
123 Naturvårdsverkets webbplats 
124 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03 
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Skogslandskapet  

 

Foto: Bergslagsbild 

Produktiv skogsmark utgör 62 procent av landarealen i Uppsala län (506 000 hektar). Produktiv 
skogsmark är mark som är lämplig för skogsproduktion och inte väsentligen används till annat 
ändamål, samt producerar minst 1 skogskubikmeter (m3sk) per hektar och år.125 Av länets skogsmark 
är 14 procent undantagen från skogsbruk, antingen genom formellt skydd (5,6 procent), genom 
markägares frivilliga avsättningar (3,6 procent) eller för att den utgörs av improduktiv skogsmark (4,8 
procent), se figur 3. Den formellt skyddade marken utgörs av både produktiv och improduktiv 
skogsmark. Total andel improduktiv skogsmark i länet är 5,5 procent. 126 86 procent av all skogsmark i 
länet används alltså för skogsproduktion. Detta medför att de åtgärder för att gynna naturvärden och 
biologisk mångfald i den brukade skogen är av avgörande betydelse för den biologiska mångfalden 
liksom ett utökat skydd i form av frivilliga avsättningar och formellt skydd. En god naturhänsyn gör 
att den biologiska mångfalden och variationen i det brukade skogslandskapet bevaras och 
utvecklas i samband med de skogliga åtgärderna. 

Figur 3: Skogsmark, varav delar undantagna från skogsbruk. Skogsstyrelsen rapport 2019/18. 

 
125 Riksskogstaxeringen, SLU. www.slu.se/riksskogstaxeringen  
126 Skogsstyrelsen rapport 2019/18. 
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Det totala virkesförrådet i länet, räknat som levande träd på produktiv skogsmark, har ökat under de 
senaste 30 åren. Förklaringen kan vara att avverkningen varit mindre än den avsatta tillväxten. I en 
längre tidshorisont kan ökningen av virkesförrådet också förklaras med att jordbruksmark planterats 
igen med skog, eller att skogarna sköts på ett annat sätt nu än tidigare. Igenväxning av tidigare öppna 
och halvöppna marker innebär ofta att den biologiska mångfalden minskar, och ett mer rationellt, 
likriktat brukande kan innebära en minskad variation av habitat för olika växter och djur.  

40 procent av länets skogsmark täcks av skogar som är 40 år eller yngre, medan 16 procent täcks av 
skog som är 101 år eller äldre. Andelen äldre skog på produktiv skogsmark har stigit under de senaste 
30 åren, för att de senaste åren sjunka något. Denna åldersfördelning innebär att skogen generellt 
sett har en biologiskt ung ålder, och att de arter som är knutna till skoglig kontinuitet kan ha svårt att 
överleva i landskapet. Det är därför viktigt att man vid skogsskötselåtgärder lämnar hänsynsträd och ‐
områden som på lång sikt kan medföra att strukturer och förbindelselänkar som finns i 
naturskogen också kan återfinnas i brukad skog. Avverkning av skog har stor negativ påverkan på 
fler än 1 300 arter. Det handlar oftast om arter som är knutna till skoglig kontinuitet. Dessa arter har 
svårt att överleva hyggesfasen och deras substrat eller miljö hinner inte byggas upp innan skogen 
åter avverkas. 

Volymen död ved per hektar har ökat sedan 2005 och både i skogsmarken totalt och i den produktiva 
skogsmarken kan man se en ökande trend sedan 2009. Många arter är knutna till död ved och skoglig 
kontinuitet och att mängden döda ved i den produktiva skogen ökar kan bidra till en positiv 
utveckling för dessa arter. Olika arter kräver död ved av olika trädslag och av olika nedbrytningsgrad, 
så även om trenden generellt är positiv kan det finnas specialiserade arter som ändå saknar det 
substrat de behöver. Placeringen av den döda veden i landskapet är också viktig, så att den finns där 
den gör störst nytta. I vissa fall kan schablonartat lämnad död ved på större hyggen istället ge en 
fördel till vanligare arter som gynnas av död ved. Dessa kan i sin tur konkurrera ut sällsynta arter i 
närliggande områden.127 

 

Foto: Camilla Wessberg 

Vissa skogsmiljöer är av särskilt intresse för den biologiska mångfalden i Uppsala län, så kallade 
ansvarsnaturtyper. Dessa naturtyper är av nationellt intresse och har en relativt stor andel av den 
nationella förekomsten i länet. Länsstyrelsen pekade 2015 ut sex ansvarsnaturtyper och 121 
ansvarsarter i skogsmiljöer. De skogsmiljöer som Uppsala län har särskilt stort ansvar för är 

 
127 Wikars, L. 2013. Död ved i tid och rum; dödvedskötsel och hotade arter. Föredrag på seminariet Död ved i praktisk naturvårdsförvaltning 
arrangerat av Länsstyrelsen i Västmanland inom LIFE‐projektet LIFE+MIA 2013‐04‐23.) 
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kalkbarrskogar, asprika skogar, ädellövskogar, svämskogar och åsbarrskogar. Andra skogliga 
naturtyper som är viktiga i länet är landhöjningsskogar, större myr‐ och skogsmosaiker samt 
skärgårdsnaturskogar. Länet är ett av de mest variationsrika barrskogsområdena i Sverige. 128 

Kalkbarrskogar förekommer främst i nordöstra delen av länet, där depositionen av kalk var störst och 
urlakningen har pågått under en kortare tid. I länets kalkbarrskogar finns ett stort antal rödlistade 
mykorrhizasvampar, vilka är knutna till gran eller tall på kalkrik mark. Dessa överlever normalt inte en 
slutavverkning. Även gödsling, igenväxning och upphörd hävd kan vara ett hot mot 
mykorrhizasvamparna. Länets kalkbarrskogar har dessutom en rik förekoms av guckusko.  

Uppsala läns skogar har, i förhållande till andra län, en hög andel asp med en god föryngring. Rik 
förekomst av asp hittar man i olika skogsmiljöer i länet, till exempel i blockrika skogar eller som 
successionsskogar på tidigare öppen mark eller brandfält. Skogar med rik förekomst av asp 
förekommer spritt över länet, med viss tyngdpunkt kring Vällen, Dalälven och i Uppsalatrakten. De 
flesta ansvarsarter i asprika skogar utgörs av skalbaggar som är beroende av död aspved, till exempel 
den starkt hotade cinnoberbaggen. Kontinuitet av gammal asp och död aspved är viktig för 
bevarande av den biologiska mångfalden i asprika skogar.  

Uppsala län ligger på gränsen för utbredningen av ädellövskogar. Ädellövträd finns spridda i hela 
länet, men de mest skogspräglade ädellövmiljöerna finns kring Mälaren, i trakten kring Länna och 
sjön Vällen samt vid Dalälven. Ädellövmiljöer är den ansvarsnaturtyp med flest utpekade 
ansvarsarter, varav många är mark‐ och vedlevande svampar. Almsjuka och askskottsjuka är allvarliga 
hot mot den biologiska mångfalden kopplad till ädellövträd. 

Skogar med regelbundna översvämningar är värdefulla miljöer för många arter. Sådana miljöer finns 
vid Dalälven och kring glupar, vilka är särskilt rikt förekommande nordväst om Uppsala. 
Översvämningarna missgynnar gran vilket gör att dessa miljöer ofta är lövträdsdominerade. Den 
biologiska mångfalden gynnas av den rika förekomsten av ädellövträd och asp samt av den höga 
luftfuktigheten.  

Åsbarrskogar växer på de sandiga rullstensåsarna som löper i nord‐sydlig riktning i länet. De övre 
delarna av åsarna är torra och på dessa växer tallskog medan gran‐ och blandskog ofta växer längs 
åsens sluttningar. Kalavverkning, exploatering, tjockare humustäcken och mörkare skogar är viktiga 
hot mot arterna och naturtypen. 

 

 
128 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03 
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Handläggare 
Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-29 

Diarienummer 
KS-2020/379 

   
 

Kommunstyrelsen 

Beslut om igångsättning Fas 1, ny idrottshall Alsike Nord 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppmanar Kommunfastigheter att göra en upphandling av resurser 
för Fas 1 för en ny idrottshall i Alsike Nord. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om en ram för Fas 1 på 3 miljoner kronor.  
3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen samt uppmanar Kommunfastigheter att 

återkomma med en redovisning av Fas1 innan kommunstyrelsen beslutar om 
igångsättning av Fas 2. 

4. Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut från den 27 januari 2020, § 16 (KS-
2019/809) om att upphandlingsunderlaget även ska innehålla ett alternativ med en 
danssal. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen och Kommunfastigheter har tagit fram ett förslag till fasindelning för 
idrottshallsprojektet som innebär en indelning i tre avgränsade faser, där genomförandet av 
nästa fas startar efter beslut i kommunstyrelsen och Kommunfastigheters styrelse. Den 
första fasen, fas 0 är i tidigare ärende till kommunstyrelsen redovisad och beslutad. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta om att starta Fas 1 med en ram på 3 miljoner kronor. 
 
Bakgrund 
Ärendet om en ny idrottshall i Alsike finns beskrivet i kommunstyrelsens ärende KS-2019/809 
och kommunstyrelsen beslutade 2020-01-27, KS-2019/809 § 16 att uppmana 
Kommunfastigheter att ta fram ett upphandlingsunderlag för en idrottshall enligt bifogat 
lokalprogram och återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av framtaget 
upphandlingsunderlag. 
 
Efter beslutet har Kommunfastigheter arbetat vidare och har tillsammans med förvaltningen 
tagit fram ett förslag där idrottshallsprojektet kommer att delas in i tre avgränsade faser där 
genomförandet av nästa fas startar efter beslut i kommunstyrelsen och  Kommunfastigheters 
styrelse. Nedan beskrivs förslaget till fasindelning. 
 
Fas 0  Behovsfasen.   Förvaltningen arbetar tillsammans med Kommunfastigheter fram ett 
lokalprogram för objektet, alternativa platser utreds och redovisas, önskad tid för leverans tas 
fram samt en kostnadsuppskattning utifrån nyckeltal.  
 
Fas 1 Produktbestämning  Kommunfastigheter handlar upp resurser för projektet. 
Tillsammans med förvaltningen analyseras behovet och förslag till lösningar övervägs. Vad 
som ska levereras fastställs, tidplan för genomförandet tas fram samt en budget som ligger 
till grund för ett indikativt hyreskontrakt 
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Fas 2 Genomförande av projektet  Kommunfastigheter genomför projektet utifrån de 
förutsättningar som redovisats och beslutats i Fas 1. Ändringar kan bli aktuella för att 
projektet ska kunna genomföras inom beslutad budget 
 
Fas 0 är klar och i handlingen till kommunstyrelsen KS-2019/809 redovisades lokalprogram, 
tomtutredning med två alternativa platser för idrottshallen, förslag till tidplan samt 
kostnadsuppskattning utifrån nyckeltal. 
 
Om kommunstyrelsen fattar beslut enligt förslaget i tjänsteskrivelsen så kommer ärendet att 
återkomma till kommunstyrelsen som ett informationsärende under hösten. Fas 1 beräknas 
kunna vara klar för redovisning samt beslut från kommunstyrelsen om att starta Fas 2 i mars 
2021, vilket skulle innebära att idrottshallen kan vara klar till september 2022. 
 
Innan Fas-2 kan starta måste det finnas en antagen detaljplan för idrottshallen samt en 
utbyggd infrastruktur till idrottshallen med el- och va-anslutning, vilket är förvaltningens 
ansvar att tillse. 
Arbetet med detaljplanen pågår inom förvaltningen med en tidplan att det ska finnas en 
antagen detaljplan senast oktober 2020. Därefter kan utbyggnaden av infrastrukturen starta 
som beräknas vara klar i mars 2021. 
 
Att ta med en danssal bedöms avsevärt fördyra projektet. Utifrån nuvarande ekonomiska 
läge föreslår förvaltningen därför att danssalen utgår. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Fas 1 innehåller en ram om 3 mkr så att Kommunfastigheter kan anlita externa resurser för 
at ta fram handlingar. Om kommunstyrelsen beslutar att avbryta projektet efter Fas 1 så 
kommer nedlagda kostnader, som kan vara upp till 3 mkr, att faktureras kommunen från 
Kommunfastigheter. 
 
Om kommunstyrelsen beslutar att starta Fas 2 och genomföra projektet så kommer de 
nedlagda kostnaderna att ingå i projektets totala investering (bedömd till 55 mkr) och 
kommunen kommer att betala dessa initiala kostnader som en framtida hyreskostnad (from. 
september 2022).  Den indikativa hyreskostnaden, utifrån tidigare redovisad 
kostnadsbedömning,  baserad på nyckeltal landar på 4,2 mkr/år. I  övrigt se tidigare handling 
KS-2019/809. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-04-29 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
Kommunfastigheter 
Alsikebolaget  
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Lokalförsörjningschef 
 

 
 
 
Åsa Franzén 

Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
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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 Ordförandeförslag 

2020-05-17 
Diarienummer 
KS-2020/418 

   
 

Kommunstyrelsen 

Uppdrag till Roslagsvatten att samordna utredningar och 
processarbete för utökad VA-kapacitet 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppmanar Knivstavatten att ge Roslagsvatten i uppdrag: 

a. Att ansvara för att samordna arbetet med de olika utredningar som pågår om 
Knivsta kommuns framtida avloppsreningslösning. 

b. Att anordna en serie politiska workshops för att uppnå en gemensam politisk 
grund över vilka kriterier som är avgörande för vägvalsbeslutet, gemensam 
politisk bild över vilka alternativ som ska jämföras samt gemensam 
kunskapsgrund om de olika alternativen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta Kommun behöver utöka sin VA-kapacitet för att möta behovet av utbyggnad. En 
anslutning till Käppalaförbundet, liksom en utbyggnad av befintligt reningsverk har utretts. 
Sedan beslutet om detta togs har Fyrspårsavtalet tillkommit med krav på hur utbyggnaden 
bör gå till, investeringar hanteras annorlunda och inom en trängre ram etc. De olika 
utredningarna som pågår behöver också samordnas i ett beslutsunderlag där de alternativ 
som finns kan presenteras på ett jämförbart sätt. Kriterier och beslut ses i samband med 
detta över och revideras vid behov. För att hantera detta ges Roslagsvatten rollen som 
sammanhållare av processen och arbetet. 
 
Knivsta kommun är i behov av att inom en mycket snar framtid ta beslut om hur kommunens 
framtida avloppsreningskapacitet ska lösas om inte den planerade bostadsbyggnationen ska 
begränsas. Det kan även finnas skäl att se över om de beslutskriterier som beslutades 2016 
är fortsatt relevanta eller bör kompletteras. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun är i behov av utökad avloppsreningskapacitet för att kunna växa som 
samhälle. Frågan om vad som är en lämplig framtida avloppsreningslösning har diskuterats 
under lång tid. 2016 sammanställde Roslagsvatten en förstudie för ett första vägvalsbeslut 
om hur kommunens framtida behov av avloppskapacitet ska lösas. Förstudien utgick från ett 
antal kriterier som skulle ligga till grund för vägvalet och Roslagsvatten fick efter förstudien i 
uppdrag att gå vidare med de två alternativen a) att utreda en anslutning till 
Käppalaförbundet och b) att ansöka om tillstånd för utbyggnad av Knivsta 
avloppsreningsverk, det senare såg som en ”plan B” i det fall ett medlemskap i 
Käppalaförbundet inte skulle vara möjligt. 
 
2017 tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten, det så kallade fyrspårsavtalet, som 
innebär att kommunen förbinder sig till att bygga 15 000 bostäder genom hållbar 
stadsutveckling. Regeringskansliets utredning Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08) 
finns som stöd i detta arbete och har i sin tur gett Ecoloop i uppdrag att presentera hur 
dagens avloppssystem i Knivsta och Uppsala ser ut och vilka utredningar, beslut och 
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processer finns på gång i avloppssammanhang, samt vilka alternativ till befintlig 
avloppsteknik som finns på marknaden idag eller i en nära framtid och även om det finns 
möjligheter till synergier mellan Knivsta och Uppsala och hur skulle de kunna se ut. Viktigt att 
möta här är dels Knivsta kommuns förändrade situation för investeringar och hur stora 
sådana som kan hanteras, samt kraven på innovation och hållbarhet som ligger i 
Fyrspårsavtalet. Alsikebolaget har också utrett alternativ till VA-lösningar för att klara sina 
utbyggnadsplaner i Alsike Nord etapp 2, i enlighet med Fyrspårsavtalets skrivningar om 
innovation och hållbarhet. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna bedöms rymmas inom Roslagsvattens budget för anslutning till 
Käppalaförbundet och belastar inte kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
Roslagsvatten 
 

 
 
 
Peter Evansson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet avser ett samordningsuppdrag som i det här skedet inte påverkar barn. Framtida 
vägvalsbeslut kan påverka både barn och vuxna i Knivsta kommun och barnets bästa, liksom 
andra viktiga hållbarhetsperspektiv, bör därför beaktas i det fortsatta arbetet för utökad VA-
kapacitet 
 
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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