
 
 

 
  KALLELSE 1 (5)  

2021-08-13  
 
Sammanträde med kommunstyrelsen 
Tid: Måndag den 23 augusti 2021, kl 13:00 
Plats: Sal Kvallsta i kommunhuset är bokad. Distansnärvaro är möjlig genom Zoom. Länk till 
mötet skickas separat i mejl.  
Ordförande: Klas Bergström (M) 
Sekreterare: Siobhán Górny 

Slutet sammanträde 
För att följa rekommendationerna om att undvika smittspridning deltar kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare på distans. Sammanträdet är därför slutet av säkerhetsskäl.  
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Föredragningslista Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 
Förslag: Protokollet justeras den 1 september 2021 av ordföranden och justerare.  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 
• Lista på diarieförda delegationsbeslut 2021-05-11–2021-08-13 
• Förteckning delegationsbeslut 2021-05 - lokalförsörjning 
• Förteckning delegationsbeslut 2021-06 - lokalförsörjning 
• Tillsvidare och visstidsanställda maj 2021 
• Tillsvidareanställda juni 2021 
• Visstidsanställda juni 2021 
• Ordförandebeslut 2021-05-20, KS-2021/71 Ändrat öppethållande av kommunala 

verksamheter under Covid 19-pandemin 2021 
• Ordförandebeslut 2021-05-31, KS-2021/71 Ändrat öppethållande av kommunala 

verksamheter under Covid 19-pandemin 2021 
• Ordförandebeslut 2021-06-17, KS-2021/489 Remissvar om Förslag till principer 

för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027 

5. Övriga anmälningsärenden 
• Beslut från Heby kommun, KS § 117, 2021-05-18, Avtalssamverkan juridik och 

upphandling 
• Justerat protokoll från IT-nämndens sammanträde 2021-05-21samt plan för 

ekonomi och verksamhet 2022-2024 
• Justerat protokoll från Lönenämndens sammanträde 2021-05-21 samt plan för 

lönenämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024   
• BMN § 92, 2021-06-22, Ekonomisk uppföljning per maj 
• Socialnämndens beslut § 50 2021-05-27 - Ekonomisk uppföljning per april 
• Socialnämndens beslut § 58 2021-06-15 - Avtal förstudie om ev ombyggnation 

Estrids gård och Vilhelms gård 
• SUN § 64, 2021-06-14, Ekonomisk uppföjning per maj 
• Utbildningsnämndens beslut § 50, 2021-06-01 - Ekonomisk uppföljning per april 

2021 
• Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 2021-06-21 
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Informationsärenden   

6. Information från de kommunala bolagen 
Susanne Jacobsson (M) och Gunnar Orméus (S) deltar.  

 

7. Information om markförsäljning i Ar 
Anders Carlqvist, exploateringschef, informerar. 

 

8. Information om riksintresseprecisering Arlanda 
Henri Lehtonen, bygglovschef, informerar.  

 

Beslutsärenden   

9. Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025 samt 
skattesats 2022 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
 

KS-2021/528 

10. Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering 
till Käppalaförbundet 
Arbetsutskottet instämmer i samhällsutvecklingsnämndens förslag 
till beslut. 
 

KS-2021/533 

11. Svar på motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) - Bilda ett 
naturreservat på kommunal mark i södra Lunsen 
Arbetsutskottet instämmer i samhällsutvecklingsnämndens förslag 
till beslut. 

KS-2020/768 

12. Motion 2020:11 från Kristdemokraterna - Revidera Knivsta 
kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2020/769 

13. Svar på motion 2020:12 från Björn-Owe Björk (KD) -- Revidera 
Knivsta kommuns partistöd till fullmäktige 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
 

KS-2020/770 
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14. Motion 2021:02 från Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg 
(SD) - Inför ett register över motioner på kommunens hemsida 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/122 

15. Redovisning av partistöd för år 2020 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/161 

16. Bolagsordning Knivsta Kommunhus AB 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/308 

17. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning – revidering 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/411 

18. Omfördelning av investeringsmedel 2021 
Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till 
beslut. 
 

KS-2021/499 

19. Mottagande av donation till Knivsta Kulturskola 
Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till 
beslut. 
 

KS-2021/500 

20. Dataskyddsombudets granskningsrapport - 21 april 2021 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/324 

21. Arrendeavtal för reserverad parkeringsplats Särsta 3-1 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/441 

22. Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149, ca 13000 
kvm, till AB Karl Hedin Bygghandel 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/530 
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23. Ansökan om planbesked för bostäder, Knivsta Gredelby 2:1 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/293 

24. Planbesked för industri, lager och kontor berörande Forsby 
2:10 och Forsby 2:12 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/341 

25. Införande av fokusråd inom Medborgarrådet 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/490 

26. Uppföljning av digitala mötesverktyg 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/241 

27. Medel för finansiering av licenser för Stratsys 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/428 

28. Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag 
bedrivit 2020 varit förenlig med de fastställda kommunala 
befogenheterna 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2021/529 

29. Fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2021/10 

30.  Fyllnadsval till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott KS-2021/10 

31. Bestämmelser för omställningsstöd och pension för politiker 
(OPF-KL 21) 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
 

KS-2021/427 
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 PROTOKOLL 1 (4)  

Sammanträdesdatum  
2021-08-11 §§ 3–6 

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har anmälts till kommunstyrelsen. 

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, Centralvägen 18, 
Knivsta  

  

 

 
 
 
  

Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Tid: Onsdag den 11 augusti 2021, kl. 09:00–09:10  
Plats: Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta, samt på distans. 

Sekreteraren närvarade i Kvallsta. Samtliga ledamöter, ersättare 
och tjänstemän deltog på distans.  

Beslutande: Klas Bergström (M), ordförande 
Boo Östberg (C) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Claes Litsner (S) (§§ 3-4, 6) 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Anders Carlqvist, exploateringschef 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 3–6 
Justering, se 
sista sidan för 
digital underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 11 augusti 2021 av: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 2 (4)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 3 

Justering 

Beslut 
Protokollet justeras av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
 
 

§ 4 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 3 (4)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5   Dnr: KS-2021/543 

Försäljning och överenskommelse om fastighetsreglering del av Särsta 3:1 till 
Perissos AB 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner, med stöd av delegation från kommunstyrelsen 
punkt 7.1, det upprättade förslaget till markförsäljning rörande del av fastighet Särsta 3:1. 

Jäv 
Claes Litsner (S) anmäler jäv och lämnar mötet under ärendets beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Inför den planerade återuppbyggnaden av Grekens Bar och Taverna önskar ägaren köpa ett 
markområde som under lång tid nyttjats för restaurantens uteservering men som ägs av 
kommunen. Kommunen har inte behov av att äga det aktuella området. Kommunen överlåter 
och försäljer del av fastigheten Särsta 3:1 till ägaren av Särsta 31:1. Försäljningen innebär en 
marköverföring på ca 102 kvm för en köpeskilling om 42 840 kr (420 kr/kvm). 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-09 
Förslag på köpekontrakt 
Kartbilaga  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Exploateringschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 4 (4)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6   Dnr: KS-2021/376 

Markförsäljning del av Gredelby 1:3 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner, med stöd av delegation från kommunstyrelsen 
punkt 7.1, det upprättade förslaget till markförsäljning rörande del av fastighet Gredelby 1:3. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren av fastigheten Gredelby 3:22 önskar köpa del av fastighet Gredelby 1:3 
som ägs av kommunen. Kommunen överlåter och försäljer mark från området till Köparen, del 
av Gredelby 1:3 till Gredelby 3:22. Försäljningen innebär en marköverföring på ca 176kvm för 
en köpeskilling på 44 000kr (250kr/kvm).  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-22 
Förslag på köpekontrakt 
Kartbilaga (finns även som bilaga till köpekontraktet) 
Anders Carlqvist, exploateringschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Exploateringschef 
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Lista delegationsbeslut kommunstyrelsen diarieförda 2021-05-11–2021-08-13
Datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende
2021-02-10 KS-2021/110-6 Delegationsbeslut beslut om att genomföra 

upphandling
Stina Desroses KS-2021/110 Upphandling av juridiska 

specialisttjänster
2021-03-03 KS-2021/110-7 Delegationsbeslut beslut om godkännande av 

upphandlingsdokument
Stina Desroses KS-2021/110 Upphandling av juridiska 

specialisttjänster
2021-03-15 KS-2021/106-1 Delegationsbeslut för upphandling av 

däckhotell, däckskifte samt mindre 
reparationer

Fredrik Söderlind KS-2021/106 Däckhotell, däckskifte samt mindre 
reparationer

2021-03-31 KS-2020/955-2 Beslut om godkännande av upphandlingsdokumentFredrik Söderlind KS-2020/955 Upphandling av konditori- och 
bagerivaror

2021-05-20 KS-2021/129-8 Delegationsbeslut om direktupphandling 
bildskärmsglasögon för Knivsta kommuns 
medarbetare samt glasögon för 
socialtjänstens klienter

Marie Sohlberg KS-2021/129 Upphandling bildskärmsglasögon för 
Knivsta kommuns medarbetare samt glasögon för 
socialtjänstens klienter

2021-05-26 KS-2021/18-4 Beslut om avropsanmälan, Avfallskärl och 
avfallspåsar 2018

Fredrik Söderlind KS-2021/18 Avropsanmälningar SKL Inköpscentral 
2021 (samlingsärende)

2021-06-04 KS-2021/24-1 Tillfälligt förordnande som vikarierande chef 
för kommunledningskontoret den 21 juni till 
och med 24 juni, samt 19 juli till och med 13 
augusti

Daniel Lindqvist KS-2021/24 Delegationsbeslut om tillförordnad 
kommundirektör eller förvaltningschef 2021 
(samlingsärende)

2021-06-08 KS-2021/117-1 Beslut om att påbörja upphandling Dan-Erik Pettersson KS-2021/117 Upphandling av enkätverktyg
2021-06-08 KS-2021/117-2 Beslut om att godkänna upphandlingsdokumentetDan-Erik Pettersson KS-2021/117 Upphandling av enkätverktyg
2021-06-08 KS-2021/117-9 Tilldelningsbeslut Dan-Erik Pettersson KS-2021/117 Upphandling av enkätverktyg
2021-06-09 KS-2021/458-1 Delegationsbeslut för deltagande på Agenda 

2030 konferens
Markus Sjölén Gustafsson KS-2021/458 Deltagande för ledamot på 

konferensen Agenda 2030 – hållbar utveckling 
tillsammans med näringslivet

2021-06-17 KS-2021/492-2 Utfärdande av fullmakt till kommunjurist i 
Tierps kommun

Isak Bergdahl KS-2021/492 Föreläggande från Förvaltningsrätten i 
Uppsala Mål nr. 3649-21, överprövning om giltighet 
av avtal enligt ramavtal kopiatorer

2021-06-21 KS-2021/24-2 Delegationsbeslut tillfällig chef för 
kommunledningskontoret under perioden 21 
juni till 24 juni samt 19 juli till 13 augusti, 
Charlotta Brandin

Daniel Lindqvist KS-2021/24 Delegationsbeslut om tillförordnad 
kommundirektör eller förvaltningschef 2021 
(samlingsärende)
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2021-06-21 KS-2021/24-4 Delegationsbeslut tillförordnande 
vikarierande kommundirektör under perioden 
5 juli till 18 juli, Åsa Franzén

Daniel Lindqvist KS-2021/24 Delegationsbeslut om tillförordnad 
kommundirektör eller förvaltningschef 2021 
(samlingsärende)

2021-06-21 KS-2021/24-3 Delegationsbeslut tillförordnade av 
Kommundirektör perioden 19 juli till 29 juli, 
Catrin Josephsson

Daniel Lindqvist KS-2021/24 Delegationsbeslut om tillförordnad 
kommundirektör eller förvaltningschef 2021 
(samlingsärende)

2021-06-29 KS-2021/497-1 Samarbetsavtal mellan Knivsta kommun och 
Visit Knivsta 2021

Pernilla Westerback KS-2021/497 Samarbetsavtal mellan Knivsta 
kommun och Visit Knivsta 2021

2021-07-08 KS-2021/28-5 Beslut om att medverka i Uppsala kommuns 
upphandling av ramavtal avseende IT-
konsulter.

Fredrik Söderlind KS-2021/28 Beslut om deltagande i samordnade 
upphandlingar 2021 (samlingsärende)

2021-07-12 KS-2021/71-10 Delegationsbeslut 2020-06-30 Beslut om 
fortsatt tillfällig stängning av kultur- och 
fritidsverksamheter

Isak Bergdahl KS-2021/71 Ändrat öppethållande av kommunala 
verksamheter under Covid 19-pandemin 2021

2021-07-14 KS-2021/71-11 Delegationsbeslut 2020-07-14 Beslut om 
fortsatt tillfällig stängning av kultur- och 
fritidsverksamheter

Isak Bergdahl KS-2021/71 Ändrat öppethållande av kommunala 
verksamheter under Covid 19-pandemin 2021

2021-08-03 KS-2021/504-2 Delegationsbeslut förtida upphörande av 
hyresavtal

Eva Mårtensson KS-2021/504 Avtal om förtida upphörande av 
hyresavtal
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Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-05-XX 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegation
s-grund 

Ev anmärkning 

2021-05-27 Uppsägning avtal bostad 0667-0017 KS-2018/520 
 

7.5  
2021-05-27 Uppsägning avtal bostad 0667-0149  KS-2018/775 

 

7.5  
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Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-06-XX 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegation
s-grund 

Ev anmärkning 

2021-06-29 Uppsägning av lokal i fastigheten Särsta 3:397 7.5  
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Kommunstyrelsen Ordförandebeslut  Diarienummer 
 2020-05-21 KS-2021/71 
 
2020-05-21 Beslut om fortsatt tillfällig stängning av kultur- och 
fritidsverksamheter  
KS-2021/71 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 21 maj 2021 till och med 31 maj 2021: 

 
• Tillåta träning samt enstaka matcher och tävlingar i föreningslivets regi på 

kommunens bokningsbara utomhusanläggning, Alsike konstgräsplan.  
 
 
Delegationsgrund 
 
Beslutet är fattat med stöd av punkt 1.4 i kommunstyrelsens delegationsordning (delegation 
enligt kommunallagen 6:39). 
 
 
Bakgrund 
 
Detta beslut innebär en lättnad i förhållande till tidigare ordförande beslut den 16 april 2021, 
innebärande att både att enstaka matcher och tävlingar i föreningslivets regi tillåts på 
kommunens bokningsbara utomhusanläggning, Alsike konstgräsplan. Med enstaka match 
eller tävling avses enligt Folkhälsomyndigheten 

1. för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att 
matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande, och 

 
2. för individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per 

utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med 
ett begränsat resande. 

 
I övriga delar gäller alltjämt tidigare meddelat ordförandebeslut fram till och med 31 maj 
2021. Kommunstyrelsen väntas under kommande sammanträde den 24 maj 2021 besluta 
om fortsatta tillfälliga stängningar av kultur- och fritidsverksamheter som gäller över 
sommaren, perioden 1 juni – 15 augusti 2021. 
 
 
Klas Bergström 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunstyrelsen Ordförandebeslut  Diarienummer 
 2021-05-31 KS-2021/71 
 
Ändrat öppethållande av kultur- och fritidsverksamheter under 
sommaren 2021 
KS-2021/71 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar följande att gälla till och med 15 augusti 2021: 
a. Öppettiderna för biblioteket begränsas enligt följande: 

Måndag: 12–15 
Tisdag: 16–19 
Onsdag: 10–13 
Torsdag: 16–19 
Fredag: 12–15 
Lördag: 11–15 

b. Alla Idrott och kulturs verksamheter ska genomföras på ett smittsäkert sätt 
enligt lagstiftning och allmänna råd. 

2. Kommunstyrelsen beslutar följande att gälla från och med 1 juni 2021 till och med 15 
augusti 2021: 

a. Allmänhetens tillgång till Hälsohuset begränsas så att nyttjande av simhall, 
spinningsal, spegelsal och gym ska ske efter tidbokning med ett fåtal 
samtidiga besökare. Begränsningen gäller inte behovsgrupper såsom skola,  
simskola och föreningsliv. 

b. Centrum för idrott och kultur (alla hallar och huset), övriga inomhushallar inom 
Idrott och kulturs verksamheter för allmänheten och föreningslivet begränsas 
enligt följande: 

i. Åskådare/publik tillåts upp till 50 sittande på läktare i varje lokal där 
sittplatser finns, annars högst åtta personer. 

ii. Matcher eller tävlingar för vuxna tillåts inte. 
iii. Uthyrning av anläggning till andra än föreningslivet sker endast genom 

tidsbokning till sällskap som omfattar en mindre krets, högst åtta 
personer 

iv. Konstvandringar i Centrum för idrott och kultur får endast ske efter 
tidsbokning med privata sällskap som omfattar en mindre krets, högst 
åtta personer. 

v. Ungdomsverksamhetens aktiviteter får ske med föranmälda deltagare, 
högst 50 personer. 

c. För samtliga inomhusverksamheter krävs en yta som minst motsvarar 10 
kvadratmeter per person dock om max 50 personer per utrymme oavsett 
storlek på lokal. 

 
Delegationsgrund 
Enligt kommunstyrelsens beslut § 92 2021-05-24 får styrelsens ordförande besluta om 
tillfälliga förändringar i kultur- och fritidskontorets verksamheter, bland annat med anledning 
av nya rekommendationer från myndigheter. 
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Kommunstyrelsen Ordförandebeslut  Diarienummer 
 2021-05-31 KS-2021/71 
 
Sammanfattning 
I förslaget anpassas de hittillsvarande begränsningarna i Idrott och kulturs verksamheter till 
Folkhälsomyndighetens besked från 27 maj 2021 om vilka restriktioner som gäller från och 
med 1 juni 2021. I övrigt kvarstår tidigare meddelade begränsning från kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund 
Under måndagen förra veckan beslutade kommunstyrelsen om begränsningar som följde 
förslagen i Folkhälsomyndighetens PM Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för 
den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-191. PM:n innebar anpassade 
nedtrappningar av restriktionerna i tre steg, allt efter det epidemiologiska läget. 
 
I torsdags förra veckan meddelade Folkhälsomyndigheten att de allmänna råden enligt nivå 
3, som väntat, träder i kraft från och med 1 juni.2 Detta besked innehöll vissa avvikelser från 
det tidigare kommunicerade förslaget. Det här beslutet anpassar kommunstyrelsens beslut 
till Folkhälsomyndighetens nya formuleringar. 
 
Differentieringen av åldersgränser har tagits bort av Folkhälsomyndigheten, vilket är en 
förändring från PM:n. I den tidigare texten möjliggjordes mindre cuper och tävlingar inomhus 
för barn och unga. Efter kontakt med regionens smittskyddsenhet har det framkommit att de 
avråder från vuxnas deltagande i matcher och tävlingar inomhus.  
 
Det här beslutet innebär därför att åldersbegränsningarna för inomhusaktiviteter såsom 
träning tas bort, men att begränsningar för vuxnas deltagande i matcher och tävlingar fortsatt 
gäller. 
 
När regeringen, Folkhälsomyndigheten, eller regionens smittskyddsenhet lämnar nytt besked 
om fortsatta rekommendationer väntas detta delegationsbeslut att ersättas med nytt beslut 
om lämpliga lokala anpassningar. I annat fall gäller det här beslutet till och med den 15 
augusti 2021. 
 
 
 
Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande 

                                                           
1 Folkhälsomyndigheten, Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta 
anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19, 2021-05-12. 
2  Folkhälsomyndigheten, Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni, 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/anpassning-av-
smittskyddsatgarder-paborjas-1-juni/ 
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Kommunstyrelsen Ordförandebeslut  Diarienummer 
 2021-06-17 KS-2021/489 
 
 
 
 
 
 
Remissvar om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta 
för perioden 2022-2027 
KS-2021/489 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Knivsta kommun har inget att erinra emot förslaget i Näringsdepartementets promemoria 
(2021-06-09 N202-01813). 
 
 
Delegationsgrund 
 
Beslutet är fattat med stöd av punkt 1.4 i kommunstyrelsens delegationsordning (delegation 
enligt kommunallagen 6:39).  
 
Sammanfattning 
 
Näringsdepartementet skickade den 9 juni 2021 ett förslag om principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022-2027 på remiss. Remissvaret ska lämnas till 
Näringsdepartement senast den 9 augusti 2021. Regeringen kommer lämna ett förslag till 
EU kommissionen som sedan beslutar om regionalstödsområden. Regionalstödsområden 
möjliggör statligt regionalstöd till företag i missgynnade områden i Europa. I förslaget 
innefattar dessa områden framförallt kommuner i Norrland och nordvästra Värmland.  
Även Gotland och glesbygdskommuner i Svealand och Götaland omfattas i viss utsträckning.  
 
Knivsta tillhör en attraktiv företagsregion och har inte möjlighet att ingå i ett 
regionalstödsområde.  
 
 
Beslutet ska skickas till  
Näringsdepartementet 
 
 
 
 
 
 
Ordförandens underskrift  
Klas Bergström 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-07-06 

Diarienummer 
KS-2021/528 

   
 

Kommunstyrelsen 

Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025 samt 
skattesats 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025, daterad 6 juli 2021, fastställs med 
följande innehåll: 

 Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv. 
 Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2022 på 12,4 miljoner 

kronor. 
 Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna. 
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt 

nyupplåna vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2022. 
 Borgensavgiften är år 2022 0,30 procent för Kommunfastigheter i Knivsta AB, 

Knivstabostäder AB, Alsike Fastighets AB. Knivstavatten AB är borgensavgiften 
0,2 procent. 

 Skattesatsen för 2022 är 20,91 procent. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser kommunens årliga mål och budget för perioden år 2022 med planperiod 2023-
2025. Förslaget innehåller sänkt skattesats med 60 öre till 20:91 kronor (föregående år 21:51 
kronor). Kommunfullmäktiges mål är sprungna ur Agenda 2030, vision 2025 och den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Målen är uppdelade i 4 fokusområden; Värde, Bo och 
trivas, Växa och Värna. För de kommunalt helägda bolagen fastställs ägardirektiv med 
inriktning, uppdrag och avkastningskrav. De kommunala verksamheterna har i fördelning av 
ekonomiska resurser erhållit uppräkning av anslag för priser och löner, volymuppräkning och 
politiska prioriteringar. Det finansiella målet är 12,4 miljoner kronor eller 1 procent av skatter, 
bidrag och kommunalekonomisk utjämning för år 2022 och genomsnittet för 4 års-perioden 
är 2,5 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Bakgrund 
Mål och budget innehåller ett budgetår och tre planeringsår. 
Förslagen innehåller en sänkt skattesats för år 2022 om 60 öre till 20:91 kr per skattekrona. 
Det finansiella målet i förslaget är 1 procent för kommande budgetår vilket är i linje med 
kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det är dock under normen i 
Kommunsverige som är 2 procent av skatter, bidra och kommunalekonomisk utjämning. 
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Finansieringen av budgeten sker i huvudsak från skatteintäkter och statsbidrag, men även 
utdelning, externa intäkter såsom vinster från exploateringsverksamheten. Skatteintäkterna, 
bidrag och kommunalekonomisk utjämning beräknas öka med cirka 4,5 procent mot 
budgetår 2021. Detta trots en sänkning av skattesatsen med 60 öre, orsaken är främst en en 
höjning av de generella, tillfälliga och riktade statsbidragen men även en ökad befolkning. 
Den budgeterade nettokostnadsökningen 5,1 procent, Socialnämnden erhåller en 
nettoökning med 6 procent och Utbildningsnämnden ett nettotillskott med 4,8 procent. 
Kommunsektorn står inför en välfärdsutmaning när färre ska försörja fler, i korthet innebär 
det att kommunsektorns resurser kommer vara nära oförändrade på lång sikt medans 
välfärdsuppdraget växer inom framförallt äldreomsorgen. Denna ekvation arbetar alla 
kommuner med, mer eller mindre. I Knivsta kommun angrips det bland annat genom ett 
effektiviseringsbeting som syftar till att driva på förändringar i nämndernas verksamheter som 
leder till ökad kostnadseffektivitet. För budgetår 2022 har effektiviseringsbetinget nollställts 
för att bland annat hantera post-Corona effekter, nära 9 miljoner kronor ger det i lättnad. För 
efterföljande år återgår effektiviseringsbetinget till den ursprungliga planen. 
Investeringsplanen uppgår till 577 miljoner kronor för perioden 2022-2025, investeringarna i 
kommunens bolag ingår inte i detta. Planen innehåller investeringar i 
exploateringsverksamheten med 341 miljoner kronor och innehåller en stor grad av 
osäkerhet. Det är viktigt att förstå att dessa investeringar i huvudsak finansieras av 
exploateringsbidrag från exploatörer. Det är därför mer riktigt att mäta investeringsplanen 
exklusive exploateringsinvesteringar, investeringar exklusive exploatering uppgår till 236 
miljoner kronor eller i genomsnitt 59 miljoner kronor per år. 
Målen för budgeten och planperioden är sprugna ur Agenda 2030, vision 2025 och den 
regionala utvecklingsstrategin. Målen är uppdelade i 4 fokusområden; Värde, Bo och trivas, 
Växa och Värna. Tillsammans bildar de 9 mandatmål som har underliggande indikatorer med 
målsättningar för att mäta måluppfyllelse. 
Vidare har kommunfullmäktige ett antal specifika uppdrag till nämnderna med bland annat 
krav på kostnadseffektiv förvaltningsorganisation med fokus på innovation och ny teknik för 
att på lång sikt säkerställa en god kvalitet, kompetensförsörjning och effektiv förvaltning till 
kommunens invånare. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Budgeten finansieras i huvudsak av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning med 
ett överskott om 1 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Vilket 
stämmer överens med det långsiktiga finansiella målet enligt kommunfullmäktiges riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning som är 1 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Budgeten innehåller även en sänkning av skattesatsen med 60 öre vilket minskar 
skatteintäkten med drygt 30 miljoner kronor. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-06 
Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Revisorer 
 

 
 
 

Daniel Lindqvist  Dan-Erik Pettersson 
Kommundirektör  Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Kommunens budget berör alla kommunens invånare och därmed barnen. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
En budget innehåller alltid politiska prioriteringar och barnens behov har beaktats på 
liknande sätt som övriga målgrupper. Information har inhämtats sakkunniga som deltagit i 
budgetprocessen, dels från statistik och nyckeltal. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Vid fördelning av kommunala skattemedel står alltid intressen mot varandra, men fördelning 
av resurser måste vägas mot lagstiftning och politisk ambitionsnivå och budgeten bedöms 
uppfylla rimlig grad av tilldelning till verksamheter riktade mot barn. 
 
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. 

 
Barns åsikter har representerats av politiken och kommunala tjänstemän som under 
budgetprocessen påvisat behov, jämförelser och skillnader mellan olika verksamheter. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



Version 2021-08-20 

 
 
 

Mål och budget 2022 samt 
planeringsramar 2023-2025 för 
kommunfullmäktige 
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Inledande ord 

Denna budget är mandatperiodens sista och därmed den nuvarande majoritetens sista budget. 
Precis som utlovat återställs skatten till den nivå som var innan mandatperiodens början (en 
sänkning med 60 öre). Vidare tillförs ekonomiska tillskott till Utbildningsnämnden och 
Socialnämnden. Detta har varit möjligt genom att majoriteten under mandatperioden pragmatiskt 
har tagit ansvar för kommunens stabilitet och utveckling med fokus på förändring, hållbarhet, 
utvecklad medborgardialog och ekonomisk styrning. 

Knivsta utvecklas med inriktningen att bli en trivsam småstad där många har nära tillgång till 
allmänna kommunikationer, grönområden, goda möjligheter till att utöva kultur- och 
fritidsintressen och ett levande centrum. Knivsta tar även ansvar för att minska bostadsbristen 
genom att möjliggöra utveckling av nya bostäder på landsbygden och i tätorterna Knivsta och 
Alsike. 

Majoriteten arbetar aktivt med Agenda 2030 och har tagit flera beslut för att kommunen ska 
verka som en kraft i omställningen till ett hållbart samhälle med minskad klimatpåverkan. I 
budgethandlingen kan du utöver den ekonomiska planen också läsa mer om målen och 
uppdragen till styrelse och nämnder som kommunfullmäktige ska ta ställning till.  

Den senaste tiden har i hög grad präglats av pandemin med restriktioner och utmaningar för hela 
samhället. Förhoppningsvis kommer det kommande året, åtminstone för svensk del att präglas av 
återhämtning och återgång till en ny normalitet. Exakt hur denna nya normalitet kommer att te 
sig återstår att se men perioden har tvingat oss att arbeta på ett annat sätt. En del av detta, 
distansarbete och distansundervisning, har vi nu möjlighet att tillvarata vilket ger oss bättre 
möjligheter att få livspusslet att gå ihop men jag tror att de flesta är överens om att vi också har 
behov av mer mellanmänsklig interaktion både på jobbet och under fritiden. Jag hoppas däremot 
att vi tillvaratar en del av det vi har lärt oss, inte minst för att vara rustade inför nästa pandemi. 

Samhället behöver också tillvarata möjligheterna till digitalisering på andra sätt. När fler 
rutinuppgifter kan automatiseras, exempelvis till ”Kommun-Kim” som i första hand svarar på 
frågor på kommunens webb frigör vi tid som kan ägnas åt mer komplicerade uppgifter som 
kräver mer interaktion mellan människor. 

Med denna budget och inriktning finns det goda förutsättningar för en fortsatt välmående 
kommun där hållbarhet och tillväxt går hand i hand. 

 

Klas Bergström (M)  

Kommunstyrelsens ordförande  



Kommunfullmäktige, Mål och budget 2022 samt Planeringsramar 2023-2025 3(70) 

Innehållsförteckning 
Beslut ............................................................................................................................... 5 

Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun .................................................................. 6 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019 - 2022 ....................................................... 8 

Politisk organisation ......................................................................................................... 9 

Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Uppsala län ............................................ 10 

Ekonomisk utblick .......................................................................................................... 15 

Internationell konjunktur ............................................................................................ 15 

Svensk konjunktur..................................................................................................... 15 

Kommunernas ekonomi ............................................................................................ 16 

Demografisk utveckling .................................................................................................. 18 

Vision 2025 – Knivsta .................................................................................................... 19 

Kommunfullmäktiges mål ............................................................................................... 20 

Värde ........................................................................................................................ 20 

Bo och trivas ............................................................................................................. 21 

Växa .......................................................................................................................... 22 

Värna ........................................................................................................................ 23 

KF-uppdrag .................................................................................................................... 25 

Knivstas ekonomiska förutsättningar ............................................................................. 26 

Resultatbudget och -plan ............................................................................................... 29 

Balansbudget och finansieringsanalys ........................................................................... 31 

Driftsbudget nämnder .................................................................................................... 34 

Finansförvaltning ...................................................................................................... 36 

Kommunstyrelsen ..................................................................................................... 38 

Samhällsutvecklingsnämnd ...................................................................................... 40 

Valnämnd .................................................................................................................. 41 

Överförmyndarnämnd ............................................................................................... 41 

Kommunrevision ....................................................................................................... 41 

Socialnämnd ............................................................................................................. 42 

Utbildningsnämnd ..................................................................................................... 44 

Bygg och miljönämnden ............................................................................................ 46 



Kommunfullmäktige, Mål och budget 2022 samt Planeringsramar 2023-2025 4(70) 

Ekonomistyrningsprinciper ............................................................................................. 47 

Bilaga 1 Investeringsplan ............................................................................................... 51 

Bilaga 2 Befolkningsprognos ......................................................................................... 54 

Bilaga 3 Interna tjänster gemensamma förvaltningen .................................................... 55 

Bilaga 4 Ägardirektiv - Knivsta Kommunhus AB ............................................................ 56 

Bilaga 5 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB ............................................... 58 

Bilaga 6 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB ................................................................. 61 

Bilaga 7 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB ................................................................... 63 

Bilaga 8 Ägardirektiv - Gredelinen KB............................................................................ 65 

Bilaga 9 Kommunfullmäktiges program för utförare ....................................................... 67 

Bilaga 10 Uppföljningsplan ............................................................................................ 70 

 

  



Kommunfullmäktige, Mål och budget 2022 samt Planeringsramar 2023-2025 5(70) 

Beslut 
Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025 daterad 20 augusti 2021 fastställs med 
följande innehåll: 

• Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv.
• Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2022 på 12,4 miljoner kronor.
• Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna

vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2022.
• Borgensavgiften är år 2022 0,30 procent för Kommunfastigheter i Knivsta AB,

Knivstabostäder AB, Alsike Fastighets AB. Knivstavatten AB är borgensavgiften 0,20
procent.

• Ägardirektiv för följande bolag:  Knivsta Kommunhus AB, Kommunfastigheter i Knivsta
AB, Alsike Fastighets AB, Knivstabostäder AB, samt Gredelinen KB

• Skattesatsen för 2022 är 20,91 procent.
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Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun 
Inledning 

Beslut om mål och budget fattats i september enligt den reviderade tidplanen för framtagande av 
mål och budget 2022. Syftet med ett beslut under hösten är att möjliggöra en bredare och djupare 
förankringsprocess under våren/sommaren samt att använda de senaste skatteprognoserna för 
ökad träffsäkerhet i skatteintäkter i en osäker omvärld. 
Nedanstående figur åskådliggör tidplan för styr- och ledningsprocessen i kommunen. 

 
Resursfördelningen från kommunfullmäktige till nämnder sker i form av ersättning, 
kommunbidrag. Mål och uppdrag är baserade på ekonomiskt utrymme, demografisk utveckling 
och prioriteringar. Om förändringar i omvärlden påkallar behov av ändring av budget finns 
möjlighet att göra revideringar av mål och budget. 
Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör grundpelarna för det övergripande arbetet med 
styrningen. Dialogen är nödvändig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat 
läge, delaktigheten för att åstadkomma förankring i alla led och helhetssynen för att alla nämnder 
och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala 
verksamhetens utveckling utöver den egna verksamhetens behov och intressen. 
Ovanstående bild illustrerar att under första halvåret ligger gemensamma underlag till grund för 
planering och politiska beslut. Det andra halvåret medger möjlighet till fördjupad utveckling och 
utvärdering i syfte att påverka kommande års process. 
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Budgetprocessen startade i oktober 2020 med en digital omvärldsdag tillsammans med Region 
Uppsala och länets kommuner, därefter tog kommunens egen budgetprocess vid med start 
årsskiftet 20/21. 
Budgetdagen har verksamhetsfokus med koppling till frågeställningar som; vad är nuläget? 
(resultat), vilka är utmaningarna (trender, volymförändringar, lagstiftning)? Den andra dagen har 
fokus på nyckeltal, statistik och ekonomiska förutsättningar. Detta tillsammans ska ge politiken 
uppslag och bidra till politikens arbete med kommunfullmäktiges mål och uppdrag, ägardirektiv 
till bolagen, samt möjliggöra en god prioritering av kommunens skatteintäkter. 
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut om ekonomiska ramar för den fortsatta dialogen i 
februari 2021, där uppdrogs till förvaltningen tillsammans med nämnderna att lämna ett yttrande 
på inriktningsbeslutet. De ekonomiska förutsättningarna i inriktningsbeslutet präglas av stor 
osäkerhet på grund av pandemin men även en tydlig riktning att verka för återställande av 
skattesatsen. 
I maj månad genomfördes en dialog mellan kommunstyrelse och nämnder, där respektive 
nämndsordförande och förvaltningschef presenterade och fördjupade sig i de utmaningar som 
beskrivs i synpunkter och konsekvensbeskrivningar för kommunstyrelsen. 
Detta har sedan blivit underlag till politiska prioriteringar i det skarpa mål och budgetförslaget. 
Mål och budget 2022 beslutas av kommunfullmäktige i september 2021. 
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019 - 2022 
  

Parti  Antal mandat 
   

 
Knivsta.nu   5 

   

 
Moderata Samlingspartiet 5 

   

 

Socialdemokraterna 5 

   
   

 

Kristdemokraterna 4 

   

 

Sverigedemokraterna 4 

   

 

Centerpartiet 3 

 

Liberalerna 2 

   

 
Miljöpartiet 2 

   

 
Vänsterpartiet 1 
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Politisk organisation 
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Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Uppsala län 
Agenda 2030 

Agenda 2030 är en internationell agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Under agendan 
finns 17 olika mål med delmål för en hållbar framtid. Sverige har som mål att vara ledande i 
genomförandet av agendan. Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för det 
genomförandet. 
Kommunstyrelsen har beslutat att Agenda 2030 ska vara grunden i kommunens styr- och 
ledningssystem och att kommunens hållbarhetsarbete ska samlas och organiseras under Agenda 
2030. Att involvera näringsliv och civilsamhälle i arbetet med Agendan är även det beslutat av 
kommunstyrelsen. 
Kommunens invånare, medarbetare och politiker ska kontinuerligt ges information och 
utbildning i Agenda 2030, för att stärka förståelse och bidra till en god utveckling av de globala 
målen. 
Förvaltningens styrsystem Stratsys kommer vara stödjande i att följa upp detta arbete och alla 
nämnder kommer genom sina verksamhetsplaner att styra och utvärdera arbetet med Agenda 
2030 genom bland annat kommunfullmäktige mål. 
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Medborgardialoger 

På kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021 beslutades enhälligt att anta ”Policy för 
medborgardialog”. Policyn beskriver vad Knivsta kommun lovar medborgare när det gäller 
inflytande och påverkan. Intresset i landet för Knivstas modell med medborgardialog är så stort 
att SKR:s nationella nätverk för medborgardialoger bett om en presentation på nätverksmötena i 
september 2021. 

Genom ”Medborgarrådet”, i vilket ett ökat antal Knivstabor deltar, utvecklar kommunen 
medborgardialogen med fler dialogformer. Aktuellt är att genomföra den första fördjupade 
dialogen med slumpvis utvalda deltagare från den digitala medborgarpanelen. Deltagarna 
kommer ersättas med ett arvode för sitt deltagande och frågan som kommer diskuteras är 
Stadsutvecklingsstrategi 2035. Förhoppningen är att fler fysiska möten blir möjliga efter Corona. 

Ungdomsappen – Ung i Knivsta utvecklas ständigt i dialog med olika unga medborgare och 
intresset för appen ökar bland Knivstas ungdomar och hos kommunens skolor. Knivstaborna är 
också duktiga på att använda ”Knivstaförslaget” för att komma med intressanta förslag till att 
förbättra kommunen för unga som äldre medborgare. 

Parallellt med nämnda former av dialoger med Knivstas medborgare har synpunkter på 
kommande nybyggnation via samråd och granskningar förbättrat förslag till nya bostäder, parker 
och verksamhetslokaler. Svaren visar på ett stort engagemang att skapa trivsamma miljöer för 
boende och samvaro. På grund av den pågående pandemin har de planerade fysiska träffarna 
skjutits på framtiden. 

Vi vet att det i Knivsta finns mycket kompetens bland våra medborgare som genom deltagande i 
olika dialogformer bidrar till bättre beslut i flera av de viktiga frågor vi har framför oss. Därför 
kommer vi fortsätta med dialogformer som fysiska möten, digitala enkäter eller medborgarråd, 
beroende på frågans art. Då det ständigt flyttar in nya medborgare i kommunen kommer vi satsa 
mer på att kontinuerligt informera om de olika dialogformerna, för att ge fler möjlighet att bidra 
till bättre beslut om Knivstas framtid. 
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En föränderlig omvärld 

Utvecklingen i världen kan beskrivas som genuint osäker och ger upphov till ett antal globala 
samhällsutmaningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s strategier och den 
nationella politiken, där demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt 
social sammanhållning särskilt lyfts fram. Alla människor, företag, stater och regioner påverkas 
av dessa samhällsutmaningar och har ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger ihop med 
det lokala. I detta avsnitt beskrivs de globala utmaningarna kortfattat, tillsammans med några 
centrala frågor som den regionala utvecklingsstrategin behöver hantera. Därefter sammanfattas 
regionens nuläge, dess styrkor och svagheter, vilket landar i tre övergripande utmaningar för vårt 
län. 
Världen knyts samman och allt hänger ihop 
Den starkaste utvecklingskraften sedan andra världskriget kommer ur den snabba globalisering 
som inneburit ett paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar och samhällen fungerar. 
Globaliseringen drivs av en snabb teknikutveckling, i synnerhet av framväxten av internet, och 
sammanlänkade ekonomier. Världens befolkning växer från 7,4 miljarder till omkring 10 
miljarder år 2050. På många sätt har världen aldrig haft det bättre. En miljard människor har lyfts 
ur fattigdom under de två senaste decennierna och den ekonomiska utvecklingen har stärkts. 
Städerna växer 
En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att människor bor och arbetar i allt 
större städer. I början av 2010-talet bor hälften av alla människor i städer. År 2030 beräknas 
andelen öka till 70 procent. I städerna genereras mer än 80 procent av global BNP. Där finns ett 
brett utbud av arbetstillfällen och arbetskraft. Stadstillväxten erbjuder möjligheter att skapa 
smarta, hållbara samhällen och städer, med hållbara transportlösningar och energieffektiva 
byggnader, och införa ny teknik. Många städer lider dock av stora sociala problem, trängsel och 
miljöförstöring, som måste hanteras för att värna människor och natur. 
Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt 
Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har förändrat tillvaron för människor och 
företag i hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt och nya 
innovationer lär förändra vårt beteende och få dramatiska konsekvenser för staters, näringslivets 
och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning. 
Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer framväxten av 
nya, revolutionerande affärsmodeller. Ett synligt resultat är en ökad konkurrens, liksom en lokal 
och global delningsekonomi som gör underutnyttjade resurser tillgängliga för fler. 
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Klimatet förändras och miljön hotas 
Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd sedan 1950-talet har fått och 
kommer att få stora konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några graders högre 
medeltemperatur medför allvarliga konsekvenser för kommande generationers 
livsförutsättningar. Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa över utvecklingen i en 
oönskad riktning, bortom människans kontroll. Det krävs en smart och innovationsdriven 
utveckling som genererar ekonomiskt värde, mänskligt välbefinnande och anpassning till de 
ramar planeten och miljön sätter. Den svenska ambitionen är att vara internationellt ledande i 
arbetet med att nå en hållbar utveckling och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, 
som visar vägen till hur minskade utsläpp kan kombineras med ekonomisk tillväxt, jobb och 
välstånd. 
Konflikterna och de sociala spänningarna ökar 
Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen, även om antalet har ökat något under senare 
år. Flera av konflikterna får konsekvenser långt utanför de direkt berörda länderna. En ökad 
efterfrågan och konkurrens om sinande naturresurser, vatten och livsmedel väntas ge upphov till 
fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått under senare tid är sannolikt bara början på en 
större folkvandring som kan komma att pågå i många år framåt. Nationellt riskerar missnöje, 
orättvisor och utanförskap skapa sociala spänningar som kan följas av främlingsrädsla och 
minskad tillit i samhället. 
Befolkningen växer och andelen äldre ökar 
Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga 
välfärdssystemen. Enligt SCB senaste befolkningsprognos kommer Sveriges befolkning uppgå 
till 12,6 miljoner invånare år 2070, en ökning med 2,5 miljoner invånare. 
Utifrån senare årens befolkningsökning bedöms Uppsala län passera 500 000 invånare omkring 
år 2060. Under kommande decennier har Sverige stora demografiska utmaningar, med 
minskande arbetskraft och vikande skatteunderlag. Den högre livslängden innebär att andelen 
äldre ökar snabbt, vilket på sikt ökar kostnaderna för vård och omsorg, även om äldre människor 
kommer att vara friska längre än gårdagens. 
Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras 
Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar, samtidigt som behovet av samarbete 
ökar. De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi lyckas locka till sig 
investerare, besökare och invånare med de bästa förutsättningarna för hållbar ekonomisk 
utveckling och jobbskapande. All utveckling är global och lokal, allt hänger ihop lokalt. 
Administrativa gränser luckras upp och människor och företag verkar i allt större 
arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre ekonomisk tillväxt och sysselsättning än 
i mindre regioner. 
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En framgångsrik region med potential 

De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en, i jämförelse med andra svenska regioner, stark 
utveckling. Flera indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag och individer att bo 
och verka i. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans 
med ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet vid sidan av Stockholm. 
Länet har bland landets lägsta arbetslöshet, även om den skiftar mycket mellan kommuner och 
mellan olika grupper, där utlandsfödda, funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av 
gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Länets samlade förmåga till 
förnyelse och innovation ligger enligt flera mätningar i toppskiktet för riket. Näringslivet har en 
god internationell konkurrenskraft, med en väl utvecklad basindustri och framstående 
framtidsbranscher som life science, tech, gröna näringar, energiteknik och avancerade material – 
från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom servicesektorn, och 
många nya bolag växer fram. Detta, tillsammans med ett starkt regionalt företags- och 
innovationsstöd, en diversifierad arbetsmarknad och närhet till ett antal statliga myndigheter, har 
bidragit till att regionen klarar konjunktursvängningar bättre än flera andra svenska regioner. 
 
Länet ingår i Stockholm–Mälarregionen – en av Europas snabbast växande – och har en stark 
tradition av kunskap, kultur och kompetens. Inte minst tack vare Uppsala universitet och 
Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan främjar kunskap, 
demokrati och samhällsutveckling. Det geografiska läget i Stockholm–Mälarregionen, närheten 
till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna. 
Länet präglas av närhet och består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och 
Uppsala stad som geografiskt nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med 
kusten, Mälaren, Dalälven och livsmiljöer som attraherar fler invånare. Trots att Uppsala län kan 
uppvisa en stark historisk utveckling finns det områden som behöver utvecklas och stärkas. Det 
handlar exempelvis om att möta efterfrågan på bostäder, livsmedel och upplevelser, öka 
kapaciteten inom mjuk och hård infrastruktur samt koppla länet till den växande huvudstads-
regionen. På det sociala området gäller det att minska arbetslösheten, förbättra folkhälsan och 
utjämna skillnaderna mellan olika grupper och mellan länets kommuner. 

Tre utmaningar för Uppsala län 

Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter från 
omvärlden, kan summeras i tre övergripande utmaningar för Uppsala län. 

• Att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som erbjuder 
trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minskar 
miljöbelastningen. 

• Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett växande 
arbetsliv och värdeskapande företag i en världsledande miljö för innovation, kreativitet 
och kompetens. 

• Att vara en öppen och attraktiv region som genom god ekonomisk bärkraft bidrar till att 
invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och delaktighet i samhälle 
och arbetsliv. 
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Ekonomisk utblick 
Sveriges kommuner och regioner är beroende av omvärldens ekonomiska tillstånd eftersom 
Sveriges välstånd till stora delar bygger på internationell handel. När den ekonomiska aktiviteten 
förändras i omvärlden påverkar det sysselsättningen och därmed den skattebas som kommunerna 
beskattar. 
Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) är en rapport som belyser dels 
omvärldsutmaningar men även inhemska och specifika för kommunsektorn. SKR har i den 
senaste rapporten ändrat fokus från hög osäkerhet till en återgång av tidigare års utmaningar, där 
färre ska försörja fler (resurserna blir mer knappa). Det vill säga andelen personen i arbetsför 
ålder minska medan andelen barn, unga och äldre ökar. Det är ur det perspektivet som 
kommunernas och Knivsta ekonomi påverkas nu och i framtiden. 
En annan utmaning är när andelen sysselsatta i arbetsför ålder minskar så ökar konkurrensen om 
kompetens mellan privata och offentliga sektorer, men även mellan offentliga arbetsgivare. 
Fokus på digitala och förenklade processer samt arbetssätt är nyckeln till fortsatt god ekonomisk 
hushållning i kommunsektorn. 

Internationell konjunktur 

Pandemin påverkade den ekonomiska tillväxten negativt under 2020, för 2021 har det förbytts i 
en kraftig återhämtning. I Kina där covid19 först upptäcktes minskade den ekonomiska 
aktiviteten initialt men inte så kraftigt som flera bedömare varnade för. Detta medförde att Kina 
bidrog till att hålla igång den ekonomiska aktiviteten globalt under 2020, återhämtningen har 
fortsatt under början av 2021 vartefter fler länder öppnar upp ekonomin. I EU har pandemin haft 
en mycket negativ påverkan på ekonomiska aktiviteten under 2020 och viss återhämtning sker 
gradvis under 2021 och 2022. 

BNP tillväxt internationellt SKR 

  2018 2019 2020 2021 2022 

USA 3,0 2,2 -3,5 5,9 4,0 

Kina 6,6 6,0 2,2 7,3 5,5 

EU 1,9 1,3 -6,8 4,2 4,1 

Världen 3,6 2,8 -3,6 5,1 3,8 

Svensk konjunktur 

Liksom omvärlden så har svensk ekonomi påverkas av pandemin, men betydligt mindre än andra 
europeiska länder eftersom Sverige inte haft en total nedstängning av samhället. Nedgången i 
BNP under 2020 stannade på 2,8 procent, vilket var bättre än befarat. En nedgång var tydlig för 
både industrins export och hushållens konsumtion. Under 2020 var det den offentliga 
konsumtionen som bidrog till att hålla upp den inhemska efterfrågan något så när. Under senare 
delen av 2020 lyfte exportsektorn och dess återhämtning har fortsatt under första kvartalet 2021 
och väntas bestå även under kommande år. Drivkraften bakom återhämtningen i exportsektorn är 
den globala ekonomins återhämtning. Hushållens sparande var rekordhögt under 2020 och 
väntas under 2021-2022 minska och bidra till stark konsumtionstillväxt. 
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Sysselsättningen väntas också öka något 2021 och kommande år, från historiskt snabb nedgång 
där arbetslösheten ökade till 8,6 % (från 7,1 %). Det stora lyftet i timmar sker i fler arbetare 
timmar per person som sker dels genom lägre sjukfrånvaro och dels genom färre personer som är 
korttidspermitterade. Personer i svag ställning på arbetsmarknaden (kort utbildning och utländsk 
bakgrund) som drabbats hårt under pandemin med långtidsarbetslöshet som följd kommer dock 
fortsatt ha svårt att hitta sysselsättning och håller ned sysselsättningsökningen. SKR's bedömning 
är att återgången till det normala kommer att vara en utdragen process för delar av näringsliv och 
arbetsmarknad. Andelen arbetslösa sjunker till cirka 8,2 procent 2022 och minskar successivt. 
KPIF-prognosen för 2021 pekar mot en tillfälligtvis förhöjd inflation, betydligt högre än senaste 
åren. SKR räknar med att inflationen faller tillbaka helåret 2022, samt att KPIF ökar 
långsammare än Riksbankens mål om 2 procent inflation. Detta antas möjliggöra för Riksbanken 
att börja höja reporäntan från år 2023. Givet denna utveckling kan det antas få en påverkan på 
den svenska kronan (kronförstärkning) mot valutor som dollar och euro.. 

Nyckeltal för den svenska ekonomin SKR 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

BNP* 1,4 -2,8 3,3 3,4 1,6 2,0 

Hushållens konsumtion 1,2 -4,7 3,3 5,0 2,6 2,3 

Relativ arbetslöshet 7,1 8,6 8,8 8,2 7,8 7,5 

Timlön, nationalräkenskaperna 3,8 5,0 1,5 2,1 2,3 2,4 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,1 2,6 2,2 2,3 2,4 

Konsumentpris, KPIF 1,7 0,5 1,8 1,4 1,8 2,0 

Konsumentpris, KPI 1,8 0,5 1,6 1,5 1,8 2,0 

*) Kalenderkorrigerad utveckling 

Kommunernas ekonomi 

Kommunsektorns resultat uppgick till 55 miljarder under 2020 trots extrem belastning på 
omsorgsverksamheter, ökade statsbidrag och ersättningar för pandemirelaterade kostnader bidrar 
men framförallt har den totala kostnadsnivån ökat ytterst måttligt och till och med lägre än 2019 
års utfall i fasta priser vilket beror på stängda verksamheter under pandemin men även minskad 
efterfrågan av framför allt omsorg. För kommunerna är det samlade resultatet 35 miljarder eller 
5,7 % av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Endast 16 kommuner redovisar 
negativt resultat (året innan var det drygt 70 kommuner), medan 244 kommuner redovisar 
resultat över 2 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Även 2021 beräknas resultatet i kommuner och regioner bli relativt starkt, SKR räknar med ett 
resultat på 24 miljarder kronor till följd av återhämtningen i ekonomin och att de generella 
statsbidragen även 2021 ligger kvar på en relativt hög nivå. Bedömningen är dock omgärdad av 
en stor osäkerhet som är beroende av pandemins utveckling. Resultaten 2022-2023 bedöms dock 
försvagas successivt, år 2024 bedöms kommunerna behöva antingen ett tillskott eller vidta 
kostnadsbesparande åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 procent. 
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Många utmaningar väntar kommuner när pandemin klingar av. Det handlar om bland annat om 
en eventuell omsorgsskuld, skolverksamhet och studieresultat som prövats under pandemin etc. 
På sikt faller nivån på statsbidragen tillbaka och den ekonomiska utmaning som noterats under 
många år blir åter aktualiserad. Att ekonomin för närvarande är stark i kommunerna är en följd 
av de stora tillfälliga tillskotten och den unika situationen. Det finns därför inget utrymme för 
kommuner att låsa fast sig på en kostnadsnivå som ligger för högt när statsbidragen minskar. Det 
är nu snarare ett tillfälle att genomföra åtgärder och satsningar som effektiviserar 
verksamheterna och håller tillbaka kostnadsökningarna på sikt. De kortsiktiga statsbidrag 
riskerar dessutom att driva upp förväntningarna på verksamheterna i välfärden på en nivå som 
inte är långsiktigt hållbar. 
Trots denna oro och utmaningar visar skatteunderlaget en god utveckling (skatteunderlaget är det 
underlag som beskattas). SKR spår en ökning med 4,2 % för år 2022 och åren efter 3,3 % 
respektive 3,1 % i senaste prognos. Realt är det en god ökning 2022 med 2,1 procent men redan 
år 2024 är den reala ökningen endast 0,3 procent. Med den reala ökningen menas ökningstakt 
korrigerat för inflation. 
Skatteunderlaget påverkas främst av sysselsättning (mätt i timmar), förändring i timlöner och 
pensioner. Den senaste prognosen från SKR är förbättrad eftersom bedömningen är att svenska 
ekonomin genomgår en snabbare återhämtning än vad tidigare bedömningar har visat. SKR 
prognos är också mer positiv än regeringen och ESV prognos över skatteunderlagstillväxten. 

Olika skatteunderlagsprognoser 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SKR, maj 2,8 2,2 3,2 4,2 3,3 3,1 

Regering, apr  2,0 3,2 3,6 3,4 3,0 

ESV, mars  2,0 2,6 3,6 3,4 3,5 

SKR, maj Real ökning 1,3 1,7 0,8 2,1 1,2 0,3 

Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens 
volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris 
och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan 
redovisas SKR senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2020–2024. Syftet med 
uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, till 
exempel i budgetarbetet. 
För 2022 är det beräknade kostnadstrycket 2,1 procent vilket sett tillbaka senaste 5 åren är i det 
lägre intervallet, från 2024 är kostnadstrycket åter normaliserats. Utöver kostnadstrycket finns 
även en volym och kvalitetsökning att förhålla sig till, den beräknas uppgå till cirka 1 procent 
årligen. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), SKR 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Arbetskraftskostnader 2,1 2,2 2,2 1,9 3,1 

Övrig förbrukning 0,8 2,1 1,7 2,0 2,1 

Sammanvägd prisändring 1,7 2,1 2,1 2,0 2,8 
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Demografisk utveckling 
Befolkningstillväxten påverkar i hög grad både kommunens intäkter i form av skatter och 
kommunalekonomisk utjämning och kostnader för den verksamhet som bedrivs. Det gäller både 
den nationella befolkningsutvecklingen och kommunens egen utveckling. 
Intäkterna från skatter och utjämning bestäms bland annat av befolkningsutvecklingen i 
kommunen, men även av hur sammansättningen av rikets befolkning förändras. Intäkterna ökar 
vid befolkningstillväxt oberoende av invånarnas ålder och inkomst då skillnader till största delen 
justeras via inkomstutjämningen. Försörjningsbördan i Sverige ökar framöver då antalet äldre i 
förhållande till personer i arbetsför ålder ökar. Intäktsmässigt påverkas kommunen genom en 
omfördelning till kommuner med en hög andel äldre via kostnadsutjämningen. På kostnadssidan 
är det främst utvecklingen för de specifika åldersgrupper som kommunens olika verksamheter 
främst vänder sig till som påverkar. 
Knivsta kommuns vision är att folkmängden ska ligga mellan 20 000 - 25 000 invånare år 2025. 
Enligt kommunens senaste befolkningsprognos (dec 2020), kommer visionens målsättning att 
uppnås och befolkningen beräknas ligga i mitten av intervallet, ca 21 900 personer år 2025. 
Befolkningstillväxten beräknas vara i genomsnitt 2,7 procent per år kommande år, vilket är en 
hög tillväxttakt i Kommunsverige, men lägre än toppåren 2014-2018. Värt är att notera att under 
2019 hade Knivsta den lägsta tillväxten sedan kommunstarten 2003 och även i framtiden 
kommer det vara fluktuationer mellan åren. 
Befolkningsprognosen bygger på byggnationsplaner i kommunen samt historisk statistik över in- 
och utflyttningsmönster, födelsetal och dödsrisker för kommunen och riket. 
Befolkningsökningen i kommunen beror på inflyttningsnettot, men även genom ett positivt 
födelsenetto, det vill säga skillnaden mellan antal födda och antal döda. För att prognosen ska 
uppnås krävs att byggnationsplaner blir verklighet och det föreligger stor osäkerhet i denna typ 
av prognoser där ett bostadsprojekt får stor påverkan på utfallet. Även befolkningsstrukturen 
påverkas av typ av bostäder (lägenhet, radhus, småhus). 
Diagrammet nedan visar kommunens befolkningsutveckling sedan kommunstarten samt 
befolkningsprognosen till och med 2030. 
Diagram befolkningsutveckling 2002-2020 och befolkningsprognos 2021-2030
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Vision 2025 – 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. 

Knivstas identitet 

• En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala 
• En kommun öppen för förändringar 
• En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan 
• En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle 
• En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare 
• Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag 
• En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta 

Fokusområden 

Hållbar utveckling Ekonomiskt  Ekologiskt  Socialt  

Arbete 

Utvecklad infrastruktur 

Bra kommunikationer 

Entreprenörskap 

Lokal energiproduktion 

Energi och miljö 

Fler jobb i Knivsta 

 

Landsbygd i utveckling 

Besöksnäring och 
närturism 

Lärande Hög kvalitet på skolans 
utbildning Livslångt lärande Lära ut och lära in 

Livskvalitet 

 

Delaktighet 

Aktivt föreningsliv 

Mångfald av 
boendeformer 

 

 

Folkhälsa 

Fungerande 
kollektivtrafik  

Närodlad mat 

  

Demokrati 

Livspussel 

Boendemiljö 

Fritid och kultur 

Valfrihet 
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Kommunfullmäktiges mål 
Kommunfullmäktiges mål utgår från agenda 2030, kommunens vision och regionens regionala 
utvecklingsstrategi. Tillsammans anger de vad som är prioriterat under mandatperioden och hur 
kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Kommunstyrelsen och nämnden kan även komplettera 
med egna mål och indikatorer med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mandatmål och andra 
relevanta styrdokument. 
Målstrukturen har fokus på Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. Varje mandatmål har 
underliggande inriktningsmål med indikatorer och målnivåer. 

Värde 

 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Jämförelsekommu
ner 2020 Länet 2020 Måltal 2022 

Nettokostnad 
egentlig 
verksamhet, kr/inv  

61 534,64 62 728,36 59 806,98 58 100,75 60 000 

Låneskuld per 
invånare, kr/inv  

94 645 93 092   95 000 

Årets resultat som 
andel av skatt & 
generella 
statsbidrag 
kommunkoncern, 
(%)  

4,16% 5,86% 4,18% 5,16% 2,6% 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Jämförelsekommu
ner 2020 Länet 2020 Måltal 2022 

Nettokostnadsavvik
else totalt (exkl. 
LSS), andel (%)  

10,23% 6,76% -1,34% 2,66% 5% 

Självfinansieringsgr
ad för kommunens 
investeringar, andel 
(%)  

134,71% 114,66% 66,74% 125,22% 80% 
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 
tillvara 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Jämförelsekommu
ner 2020 Länet 2020 Måltal 2022 

Medarbetarengage
mang (HME) totalt 
kommunen 
- Motivationsindex  

80,83% 81,75% 78,75% 80,37% 81% 

Medarbetarengage
mang (HME) totalt 
kommunen 
- Ledarskapsindex  

80,92% 81,33% 76,88% 80,31% 81% 

Bo och trivas 

 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och 
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Jämförelsekommu
ner 2020 Länet 2020 Måltal 2022 

Andelen unga som 
anser att de har 
mycket stora eller 
stora möjligheter att 
föra fram åsikter till 
de som bestämmer 
i kommunen  

19,6 %    25 % 

Tycker du att 
invånarna i din 
kommun har 
möjlighet till insyn 
och inflytande över 
kommunens beslut 
och verksamheter?  

    40 % 

Vad tycker du om 
din kommun som 
en plats att bo och 
leva på?  

    65 % 
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Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och 
grundläggande förutsättningar till en god hälsa. 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Jämförelsekommu
ner 2020 Länet 2020 Måltal 2022 

Ohälsotal, dagar  16,61 15,88 20,21 23,65 16 

Andel elever i åk 9 
som skattar sin 
hälsa som bra  

66 %    100 % 

Vad tycker du om 
…utbudet av ställen 
för unga att träffas 
på i kommunen? 
(t.ex. fritidsgårdar, 
ungdomsklubbar)  

    65 % 

Samlat (NKI) värde 
av kultur- och fritids 
brukarundersökning 

    60 % 

Växa 

 

Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga 
villkor och höga resultat. 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Jämförelsekommu
ner 2020 Länet 2020 Måltal 2022 

Andel föräldrar som 
är nöjda med sitt 
barns förskola i sin 
helhet  

92,7 % 94,6 %   93 % 

Elever i åk 9: Jag 
känner mig trygg i 
skolan, positiva 
svar, andel (%)  

 79,9% 82,86% 77,16% 100% 

Elever i åk 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
hemkommun, andel 
(%)  

89,17 % 88,78 % 88,49 % 84,33 % 100 % 

Gymnasieelever 
med examen eller 
studiebevis inom 4 
år, hemkommun, 
andel (%)  

86,43 % 82,49 % 78,96 % 73,69 % 100 % 
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Kommunens invånare ska erbjudas kvalitativt stöd utifrån sin aktuella livssituation. 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Jämförelsekommu
ner 2020 Länet 2020 Måltal 2022 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel 
(%)  

89% 79% 89,14% 88,25% 90% 

Invånare 0-19 år i 
ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel (%)  

3,4%    3% 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel 
(%)  

80% 83% 77,14% 82,13% 80% 

Ej återaktualiserade 
vuxna personer 
med 
försörjningsstöd ett 
år efter avslutat 
försörjningsstöd, 
andel (%)  

75% 77% 82,45% 78% 75% 

Värna 

 

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet 
optimeras. 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Jämförelsekommu
ner 2020 Länet 2020 Måltal 2022 

Demografisk 
försörjningskvot  

0,81 0,81 0,88 0,84 0,8 

Andelen sysselsatt 
dagbefolkning i 
förhållande till 
befolkningen  

 24 %   26 % 

Ett sammanslaget 
värde för skötsel av 
parker, gator och 
naturområden  

    60 % 
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Knivsta ska verka och planera för en ekologisk hållbar kommun 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Jämförelsekommu
ner 2020 Länet 2020 Måltal 2022 

Ekologiska 
livsmedel i 
kommunens 
verksamhet, andel 
(%)  

25% 24%   25% 

Hushållsavfall som 
samlats in för 
materialåtervinning, 
inkl. biologisk 
behandling, andel 
(%)  

36% 45%   40% 

Fossiloberoende 
bilar i 
kommunkoncernen, 
andel (%)  

26,47% 13,33% 20,28% 34,73% 50% 

Andelen 
närproducerade 
livsmedel som 
inhandlas  

 83 %   85 % 
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KF-uppdrag 
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder 

Uppdrag Målbild Styrelse / nämnd 

Effektiviseringsprogram – framtagande 
av åtgärder för en långsiktig ekonomi i 
balans 

Kommunens kostnadsnivå ska minska med 20 
miljoner kronor i fasta priser och volym under 
mandatperioden(2019-2022). 

Kommunstyrelsen 

Förändringsarbete– att med avstamp i 
Agenda 2030 intensifiera arbetet för att 
utveckla nya effektiv arbetssätt, 
metoder och partnerskap samt en 
ändamålsenlig, behovsanpassad och 
kostnadseffektiv kommunorganisation. 

I Knivsta kommun är Agenda 2030 grunden för 
styr- och ledningsprocesserna i 
kommunkoncernens verksamheter. 
Förändringsarbetet ska leda till en effektiv och 
kostnadsanpassad organisation med 
effektivare arbetsprocesser, ökat användande 
av nya metoder och tekniker. Syftet är att 
kunna fortsätta leverera god välfärd på ett 
hållbart sätt till flerinvånare i Knivsta till en 
lägre kostnad 

Kommunstyrelsen 
och nämnder 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan 
för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till lägre 
lokalkostnader om 10 miljoner kronor i fasta 
priser och volym under mandatperioden 2019-
2022 

Kommunstyrelsen 
och nämnder 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – 
minimera fossila drivmedel och 
plastanvändning i kommunkoncernens 
verksamheter med särskilt fokus på en 
giftfri förskola 

Giftfri förskola och koldioxidneutral 
kommunkoncern 

Kommunstyrelse och 
nämnder 

Upphandlingar – med krav på hållbar 
konsumtion och handel inriktad mot 
cirkulär resurshushållning och 
delningsekonomi, ekologiska produkter 
och rättvisa produktionsvillkor 

Upphandling och inköp av varor och tjänster 
ska vara hållbara 

Kommunstyrelsen 
och nämnder 

Modern energiteknik och 
kretsloppsanpassad teknik för VA-
hantering, ska övervägas vid 
nybyggnation och planering av nya 
områden 

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelse och 
nämnder 

Cykelvägar är prioriterade, cykelväg 
mellan Alsike och Uppsala ska bevakas 
i 4-spåravtalet 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsn
ämnden 

Plan för parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat bilberoende 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsn
ämnden 

Förvaltningen ska utveckla 
möjligheterna för den idéburna sektorn 
att utgöra en viktig aktör inom Knivsta 
kommun 

Syftet med ett idéburet offentligt partnerskap 
ska vara att uppnå ett eller flera allmännyttiga 
mål. Detta kan omfatta en mängd olika sorters 
verksamheter som syftar till att lösa 
samhällsutmaningar av olika slag. 

Kommunstyrelsen 

Nämnder ska i bokslutet redovisa vilka 
effektiviseringar som genomförts och 
vilka varaktiga ekonomiska effekter det 
har fått. 

Sveriges kommuner har en stor demografisk 
utmaning, där färre ska försörja fler. Det 
innebär att mer kommunal service med 
oförändrade resurser, därför behöver 
arbetssätt utvecklas och förändras samt ny 
teknik införas i verksamheten som leder till 
varaktiga effektiviseringar. 

Kommunstyrelsen 
och nämnder 
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Knivstas ekonomiska förutsättningar 
Kommunallagen föreskriver i 8 kap 1§ att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Enligt flerårsplanen uppnås god ekonomisk hushållning under perioden. 
I beräkningarna av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har kommunen använt 
Sveriges Kommuner och Regioners skatteunderlagsprognos per maj 2021 med kommunens 
befolkningsprognos (framtagen december 2020). Fastighetsavgiften är enligt senaste prognos 
från SCB. I beräkningarna har även de nya statsbidragen för välfärdssatsningar gällande höjning 
av generella statsbidrag och riktade statsbidrag äldreomsorg inkluderats. 

Skattesats 

I budgeten har skattesatsen 20:91 procent använts för budgetår 2022. Det är en sänkning med 60 
öre jämfört med föregående budgetår. 
Därmed har en återställning av skattesatsen med 70 öre gjorts genom en sänkning med 10 öre år 
2021 och 60 öre år 2022. Höjningen med 70 öre genomfördes år 2019. 

Resultatbudget 

Det budgeterade resultatet för verksamhetsår 2022 uppgår till 12,4 miljoner kronor. Det 
finansiella målet uppgår till 1 procent av finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 
I budget 2022 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 1,24 
miljarder kronor och det är en ökning jämfört med föregående budgetår med cirka 54 miljoner 
kronor, detta trots en skattesänkning med 60 öre. Orsaken till ökningen är dels en fortsatt 
befolkningstillväxt och starkt tillväxt av skatteunderlaget, även de generella och riktade 
statsbidragen har en god utveckling. 
Verksamhetens externa intäkter budgeteras till 316 miljoner kronor, de stora externa intäkterna 
utgörs av statliga bidrag, avgifter och hyresintäkter, samt exploateringsnetto. 
Verksamhetens bruttokostnad är budgeterad till 1,56 miljard kronor, 3,9 procent högre än 
föregående budgetår. De största kostnaderna är personalkostnader, därefter köp av 
huvudverksamhet. 
Kapitaltjänstkostnader (ränta och avskrivning) är beräknad till 38 miljoner kronor. Avskrivningar 
avser främst investeringar i infrastruktur, maskiner och inventarier. Fastigheter ägs i huvudsak av 
kommunens fastighetsbolag Kommunfastigheter i Knivsta AB. 
Finansnettot budgeteras till 12,4  miljoner kronor. Utdelning budgeteras från Kommuninvest 
(500 tkr) och Knivsta kommunhus AB (10,4 mnkr). Övriga finansiella intäkter är 
borgensavgifter. Finansiella kostnader är ränta på lån, implicit ränta finansiell leasing och avgift 
för inlånat kapital. 
Knivstas ekonomi är på många sätt kopplad till befolkningstillväxten, nya invånare ger nya 
skatteintäkter men även krav på kommunal service. Kommande år kommer även den åldrande 
befolkningen påverka ekonomin alltmer. Tillväxten och åldrande befolkning innebär utmaningar 
i att bygga en stad med krav på en hållbar kommunal service. Det gäller särskilt förskola, 
grundskola, infrastruktur (vägar, cykelvägar, vatten och avlopp etc). 
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Budgeten avser kommunens verksamheter, men påverkar även kommunens helägda bolag också 
eftersom de i huvudsak beroende av de kommunala skatteintäkterna indirekt genom att de 
kommunala verksamheterna exempelvis betalar lokalhyra till bolagen som är finansierade av 
skatteintäkter. 
Sammantaget är utmaningarna många, stora investeringar ny infrastruktur och underhåll av äldre 
anläggningar, åldrande befolkning och stora barnkullar som kräver mer kommunal service 
samtidigt som färre som ska försörja fler (med försvagade skatteintäkter). Det kräver att arbetet 
med ett förändrat arbetssätt som leder till produktivitetsökning, digitalisering och innovation 
fortsätter, men även förenklingar och ambitionssänkningar är alternativ som kommer behöva 
övervägas framöver. 
Den generella uppräkningsfaktorn är cirka 1,3 procent per år vilket innebär att det krävas en 
effektivisering om cirka 1 procent per år för att parera kostnadsökningar. 
Kommunens två största nämnder utgör 81 procent av den budgeterade nettokostnaden, varav 
utbildningsnämnden 721 miljoner kronor 56 procent. Socialnämndens nettokostnad beräknas till 
323 miljoner kronor eller 25 procent av kommunens nettokostnad. 

Investeringar 

Investeringsutgiften för planperioden (2022-2025) beräknas till 577 miljoner kronor och för 
budgetår 2022 finns 174 miljoner kronor avsatt till investeringar. Investeringsplanen framgår av 
Bilaga 1. 
Exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till 341 miljoner kronor, det vill säga 59 
procent av investeringsplanen. Investeringar är mer eller mindre en förutsättning för att ”förädla” 
mark och fastigheter. De nya anläggningstillgångarna finansieras i huvudsak av exploatörerna 
genom exploateringsbidrag.  
Andra stora investeringar för Samhällsutvecklingsnämnden är infrastruktur som gator och vägar, 
medfinansiering av gång- och cykelvägar, underhåll av befintlig infrastruktur etc. 
Investeringsramen uppgår till 120 miljoner kronor under planperioden. 
Investeringar i nya verksamhetslokaler beställs av kommunen och verkställs normalt av 
kommunens helägda bolag, Kommunfastigheter i Knivsta AB. Varje investeringsbeslut i bolagen 
tas av respektive bolagsstyrelse inklusive investeringsram. I beställning från kommunen finns en 
kalkylerad driftkostnad (lokalhyra) som bolaget måste förhålla sig till vid genomförandet av 
byggnationen. 
Investeringar är förknippat med en nyttjandeperiod som varierar från 3 år och uppåt och innebär 
långsiktiga driftkostnadsåtaganden. En investering påverkar således driftkostnaderna genom 
ökade kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta), men kan även få effekt på 
exempelvis personalbehov, underhåll, energikostnader, lokaleffektivitet etc. Beviljade 
investeringsmedel enligt investeringsplanen innebär inte per automatik en utökad driftbudget. 
För budgetår 2022 fastställs internräntan till 1 % (föregående år 1,5 %). Räntan ska fungera som 
både en källa till finansiering av upplåningskostnader men även som skapa incitament och 
förståelse för en hållbar investeringsnivå. 
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Balansbudget och finansiering 

Utifrån givna förutsättningar i resultatbudgeten och investeringsbudgeten har en balansbudget 
upprättats för planperioden. Balansbudgeten visar kommunens finansiella ställning vid en viss 
tidpunkt, det vill säga vilka tillgångar som finns samt hur dessa är finansierade, vilket redovisas 
på skuldsidan. Balansomslutningen beräknas växa med 2 procent årligen under perioden. 
För perioden 2022-2025 planeras investeringar på totalt 303 miljoner kronor (exklusive 
exploatering). De planerade investeringarna beräknas vara självfinansierade av eget kassaflöde. 
Låneskulden för kommande 4 år väntas därför vara oförändrad i kommunen. 
Kommunfullmäktige har bemyndigat kommunstyrelsen att låna upp till 100 miljoner kronor för 
budgetens genomförande. 
Bruttosjälvfinansieringsgraden (exklusive exploateringen och finansiella investeringar) uppgå till 
174 procent eller 287 miljoner kronor för kommande perioden 2022-2025. 
Bruttosjälvfinansieringsgraden beräknas genom sammanslagning av medel från årets 
verksamhetsresultat exklusive avskrivning, i förhållande till de planerade investeringarna 
(exklusive finansiella investeringar). Genomförs en investering påverkas driftkostnaderna genom 
ökade kapitaltjänstkostnader (avskrivning och ränta). 
Soliditeten, eget kapital i relation till tillgångarna, visar kommunens långsiktiga 
betalningsförmåga, och uttrycks normalt i procent. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen 
väntas vara stabil och ökande under planperioden (från 42% år 2021 till 57 % år 2025). 
Pensionsförpliktelsen som ligger utanför balansräkningen uppgår till 147 mnkr den 1 januari 
2021 och väntas kommande år minska med ca 20 mnkr kommande 4 år enligt beräkning från 
Skandia. 

Avgifter och interna priser 

Kommunfullmäktige fastställer kommunala avgifter. För budgetår 2022 har nämnderna 
möjlighet att höja externa avgifter upp till 5 procent för interna priser får priser justeras upp till 2 
procent. 

Finansiering för budgetens genomförande 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt vid behov 
nyupplåna upp till 100 miljoner kronor under 2022. 

Känslighetsanalys 

Ett stort antal faktorer styr kommunens ekonomiska utveckling. Beroendet av omvärlden kan 
beskrivas genom upprättandet av en känslighetsanalys. 

Känslighetsanalys, miljoner kronor  Miljoner kr 

Utdebitering skatt, förändring med 10 öre +/- 5,2 

Befolkning, förändring med 100 personer +/- 6,3 

Utjämning och statsbidrag, förändring med 1 % +/- 1,2 

Löner, förändring med 1 % +/- 5,6 

Prisförändring varor och tjänster med 1 % +/- 6,4 

Ränta låneskuld, förändring med 1 % +/- 0,5 
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Resultatbudget och -plan 
(Belopp i mnkr) Budget 

2021 
Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Verksamhetens intäkter 310,7 315,5 315,8 316,2 316,6 

Verksamhetens kostnader -1 458,4 -1 517,7 -1 548,7 -1 581,7 -1 625,9 

Avskrivningar -39,0 -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 

Verksamhetens nettokostnader -1 186,7 -1 240,3 -1 270,9 -1 303,4 -1 347,3 

      

Skatteintäkter 1 059,5 1 092,2 1 135,4 1 193,1 1 266,3 

Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift 131,2 152,2 158,3 153,1 136,8 

Verksamhetens resultat 4,0 4,2 22,7 42,8 55,8 

      

Finansiella intäkter 14,1 15,0 7,6 7,6 7,6 

Finansiella kostnader -6,8 -6,8 -7,0 -7,2 -7,4 

Resultat efter finansiella poster 11,3 12,4 23,4 43,3 56,1 

      

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Årets resultat 11,3 12,4 23,4 43,3 56,1 

Årets resultat efter balanskravjusteringar 11,3 12,4 23,4 43,3 56,1 

      

Specificering vissa poster:      
      

Verksamhetens nettokostnader      

Nämndernas externa intäkter -222,0 -222,0 -222,0 -222,0 -222,0 

Exploateringsnetto -44,0 -44,0 -44,0 -44,0 -44,0 

Riktade statsbidrag -6,0 -10,4 -10,4 -10,4 -10,4 

Generella statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avgifter förskola -25,3 -25,6 -25,8 -26,1 -26,3 

Avgifter äldreomsorg -6,6 -6,7 -6,7 -6,8 -6,9 

Hyresintäkter -6,8 -6,9 -6,9 -7,0 -7,1 

Nämndernas budgetramar exkl kapitaltjänstkostnad 1 442,4 1 505,7 1 536,6 1 569,4 1 613,4 

Pensionsutbetalningar 7,9 7,5 7,6 7,7 8,0 

KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Kompensation nämnder aktiv personalpolitik åren efter 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

KS förändrings- och innovationsstöd 8,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

KS skola 1:1 (datorer) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Avskrivningar 39,0 38,0 38,0 38,0 38,0 
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Finansiell leasing, implicit ränta -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 

Interna poster -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Summa 1 186,7 1 240,3 1 270,9 1 303,4 1 347,3 
      

Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift      

Inkomstutjämning 28,4 54,4 75,8 82,3 82,2 

Kostnadsutjämning 60,3 50,8 49,9 43,3 33,5 

Regleringsavgift / bidrag 41,4 45,3 32,0 27,9 22,4 

LSS-utjämning -35,1 -35,6 -36,6 -37,6 -38,5 

Fastighetsavgift 36,1 37,2 37,2 37,2 37,2 

Summa 131,2 152,2 158,3 153,1 136,8 

 

Balanskravsbudget Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Årets resultat 11,3 12,4 23,4 43,3 56,1 

avgår samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

tillägg för realisationsvinster enligt undantag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

tillägg för realisationsförlust enligt undantag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

tillägg för orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

avgår återföring av realiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 11,3 12,4 23,4 43,3 56,1 

avgår medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 10,4 29,8 42,0 

tillägg medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 11,3 12,4 23,4 43,3 56,1 

avgår synnerliga skäl att inte återställa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balanskravsresultat från tidigare år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa negativt ackumulerat balanskravsresultat 11,3 12,4 23,4 43,3 56,1 
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Balansbudget och finansieringsanalys 
(Belopp i mnkr) Bokslu

t 2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Anläggningstillgångar 859 903 908 909 910 911 

Omsättningstillgångar 337 279 293 319 377 467 

Summa tillgångar 1 196 1 182 1 201 1 228 1 287 1 378 

       

       

Eget kapital 657 642 711 746 813 912 

I. Årets Resultat 38,8 11,3 12,4 23,4 43,3 56,1 

II. Resultatutjämningsreserv 20,0 0,0 20,0 20,0 30,4 60,2 

III: Övrigt Eget Kapital 598,4 630,5 678,1 703,0 739,3 796,0 

Avsättning till pensioner 19 8 8 8 8 8 

Långfristiga skulder (lån, netto) 257 293 227 219 211 203 

Kortfristiga skulder 263 240 255 255 255 255 

Summa skulder och eget kapital 1 196 1 182 1 201 1 228 1 287 1 378 

       

Soliditet i % 54,9% 54,3% 59,1% 60,8% 63,1% 66,2% 

       

Soliditet inkl ansvarsförbindelser 42,7% 42,2% 47,8% 50,0% 53,2% 57,2% 
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Finansieringsanalys       

(Belopp i mnkr) Bokslu
t 2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

       

Årets resultat 38,8 11,3 12,4 23,4 43,3 56,1 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 40,8 39,0 38,0 38,0 38,0 38,0 

Kortfristiga fordringar (ökning -/minskning+) 0,4 -28,7 5,0 5,0 5,0 5,0 

Exploateringsfastigheter & lager (ökning -
/minskning+) 

0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Kortfristiga skulder (ökning+/minskning-) 54,1 31,9 15,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 134,0 55,0 71,9 67,9 87,8 100,6 

       

Investeringar i materiella tillgångar -67,9 -65,0 -45,0 -40,0 -40,0 -40,0 

Förvärv av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella tillgångar 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsbidrag/Exploateringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av materiella 8,5 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -57,3 -63,0 -43,0 -39,0 -39,0 -39,0 

       

Nyupptagna av lån 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Amortering av skulder för finansiell leasing -18,1 -13,5 -13,5 -13,5 -13,5 -13,5 

Amortering av långfristiga skulder -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -18,6 11,5 -13,5 -13,5 -13,5 -13,5 

       

Förändring av likvida medel 58,1 3,5 15,5 15,4 35,3 48,1 
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Pensioner Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Ansvarsförbindelse inkl löneskatt (avser tid före 
1998), mnkr 

147 143 137 132 128 123 

Årliga pensionsutbetalningar inkl. löneskatt, tkr 8 692 7 900 7 500 7 600 7 700 8 000 

       

Ekonomiska nyckeltal och skattesats Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Årets resultat, mnkr 38,8 11,3 12,4 23,4 43,3 56,1 

Nettodriftkostnader i procent av skatteintäkter och 
utjämning 

96,7% 99,0% 99,0% 98,2% 96,8% 96,0% 

Årets resultat i procent av finansnetto, skatteintäkter 
och utjämning 

3,3% 1,0% 1,0% 1,8% 3,2% 4,0% 

Soliditet (eget kapital i % av samma tillgångar) 54,9% 54,3% 59,1% 60,8% 63,1% 66,2% 

Soliditet inklusive pensionsåtagande före 1998 42,7% 42,2% 47,8% 50,0% 53,2% 57,2% 

Långfristig skuld mnkr 257,0 292,5 227,0 219,0 211,0 203,0 

Nettoinvesteringar, mnkr 57,3 63,0 43,0 39,0 39,0 39,0 

Bruttosjälvfinansieringsgrad investeringar (ej 
finansiella) 

117,1% 77,4% 112,1% 153,4% 203,1% 235,2% 

       

Kommunal skattesats, kr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Knivsta kommun 21,61 21,51 20,91 20,91 20,91 20,91 

Region Uppsala 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 

Summa skattesats 33,32 33,22 32,62 32,62 32,62 32,62 

       

Medlem i Svenska Kyrkan 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Begravningsavgift 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Summa skattesats inkl kyrkoavgift 34,60 34,50 33,90 33,90 33,90 33,90 
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Driftsbudget nämnder 
Nämnderna tilldelas ett internt kommunbidrag som skall täcka verksamheternas nettokostnader. 
En verksamhet kan budgeteras på flera nämnder, exempelvis så återfinns kostnader för 
infrastruktur hos såväl samhällsutvecklingsnämnden som bygg- och miljönämnd, kostnader för 
vård och omsorg hos socialnämnden och samhällsutvecklingsnämnden. 
Budgettilldelningen beräknas med hänsyn till volymförändringar och politiska prioriteringar. 
Nämnderna erhåller även en indexering av de ekonomiska ramarna som kompensation för pris- 
och löneutveckling. Nämndernas resultat budgeteras till 0 mnkr. Det totala kommunbidraget för 
2022 uppgår till nära 1,3 miljard kronor, en ökning med 5 procent mot året innan. 

  2021 2022 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen – verksamhetsnämnd 171 842 183 780 185 791 187 641 190 713 

Samhällsutvecklingsnämnden 45 080 42 010 42 489 41 672 41 525 

Socialnämnden 304 924 323 055 333 315 343 266 354 554 

Utbildningsnämnden 687 497 720 776 739 564 760 288 790 017 

Bygg- och miljönämnden 9 145 9 564 9 637 9 712 9 884 

Övriga nämnder 2 244 3 374 2 304 2 934 2 381 

Summa 1 220 732 1 282 559 1 313 100 1 345 513 1 389 074 

Från mandatperiodens start är det stort fokus på förändringsarbete, både ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt. Nämnderna har tidigare fått ett årligt effektiviseringsbeting i syfte att hantera 
kommunernas stora framtidsutmaning där ”färre ska försörja fler”. I budgeten 2022 har detta 
beting fått en tillfällig paus för att bland annat hantera effekter av pandemin, betinget återgår till 
det normala från år 2023. Vidare har medel omdisponerats efter politiska prioriteringar, den kan 
innebära både omfördelning, ökning eller minskning av resurser. 
Indexeringen 2022 är differentierad men generellt 1,3 procent före effektiviseringsbetinget, 
variationen utgår från bland annat uppdrag och förväntad kostnadsutveckling. Indexeringen 
innebär i praktiken ett effektiviseringskrav på verksamheterna, vilka emotser en prisutveckling 
enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) under planperioden, men motsvarar det 
krav på produktivitetsökning som SKR bedömer behöver ske för att kommunsektorn ska nå en 
ekonomi i balans. 
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Knivsta fortsätter att växa och många verksamheter har fått ökade resurser men får också ett 
större uppdrag till följd av den kraftiga befolkningstillväxten. För att uppnå ekonomi i balans 
kommer verksamheterna att behöva både förenkla och effektivisera/utveckla processer, samt 
pröva alla kostnaderna som inte direkt är förknippade med uppdraget. Ökad lokaleffektivitet 
(samordning/förtätning) kommer också vara aktuellt för att frigöra medel till verksamheten för 
kärnuppdraget. 
De största investeringsutgifterna ligger under samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för 
exploatering och kommunens infrastruktur. Detaljerad investeringsplan återfinns i Bilaga 1. 

  Utgift 
2022 

Utgift 
2023 

Utgift 
2024 

Utgift 
2025 

Totalt 2022-
2025 

Kommunstyrelsen Fritid och kultur 575 1 050 575 400 2 600 

Kommunstyrelsen Gemensam stödverksamhet 17 250 9 950 9 300 8 800 45 300 

Samhällsutvecklingsnämnden 48 500 46 900 13 200 11 900 120 500 

Samhällsutvecklingsnämnden - Infrastruktur 
exploatering 92 500 94 000 96 500 58 500 341 500 

Bygg- och miljönämnden 500 1 000 1 500 4 000 7 000 

Socialnämnden 1 100 1 100 1 100 1 100 4 400 

Utbildningsnämnden 2 795 2 645 2 595 2 445 10 480 

KS inköp av mark och fastigheter för 
exploatering 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 

KS ofördelade investeringsmedel 7 000 7 000 7 000 7 000 28 000 

Summa investeringar kommun 174 420 167 845 135 970 98 345 576 580 
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Finansförvaltning 

Alla nämnder erhåller kommunbidrag från en finansiell enhet, benämnd finansförvaltning. 
Ansvaret för finansförvaltningens räkenskaper vilar på Kommunstyrelsen. Skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning, bidrag, vissa riktade statsbidrag. 
Exploateringsnettot är nettot av exploateringsintäkter och kostnader för verksamheten. 
Kostnaderna är normalt utgifter för markvärdet och utbyggnad av infrastruktur. Nettot som 
uppstår sker genom förädling av det kommunala markinnehavet genom just infrastruktur men 
även detaljplan etc. Under perioden 2022-2025 uppgår det totala nettot till 176 miljoner kronor, i 
genomsnitt 44 miljoner kronor. Som andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk 
utjämning utgör intäkten ca 3,5 procent och minskade för varje år. 
Finansnetto består av finansiella intäkter (utdelningar från kommunala bolag och 
borgensavgifter) och finansiella kostnader (räntekostnader lån). 
Vidare bokförs ett internt personalomkostnadspålägg (PO) som en intäkt mot finansförvaltningen 
som ska bekosta arbetsgivaravgifter och pensioner, syftet med ett pålägg är att förenkla den 
ekonomiska planeringen för verksamheten, deklaration av arbetsgivaravgifter etc hanteras 
centralt och motsvarar intäkten för PO. 
Nämndernas kommunbidrag är naturligtvis den största kostnaden och motsvarar begreppet 
nettokostnad som används bland olika nyckeltal. Kostnader för volymreglering och finansiering 
av drift vid investering finns budgeterade centralt under finansförvaltningen, avsättning är 2,5 
miljoner kronor per år. En avstämning mot faktiskt utfall görs i boksluten och regleras mot 
respektive nämnd (utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnden och socialnämnd). Om 
den planerade volymen blir lägre faktiskt utfall regleras det genom en återbetalning av 
kommunbidrag till finansförvaltningen. 
Budgetposten kommunstyrelsen förändrings- och innovationsstöd avser medel för att stimulera 
till innovation, utveckling och förändring, nämnder ansöker om medel vartefter idéer och behov 
uppstår. Kommunstyrelsen skola avser medel för ökad datortäthet (device) inom skolan. 
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Finansförvaltningen under kommunstyrelsen 

  Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

INTÄKTER      

Kommunalskatt* 1 059 481 1 092 221 1 135 356 1 193 117 1 266 267 

Inkomstutjämning 28 431 54 447 75 769 82 339 82 170 

Kostnadsutjämning 60 257 50 819 49 941 43 269 33 502 

Regleringsavgift/strukturbidrag 41 431 45 338 31 952 27 868 22 427 

Lss-utjämning -35 101 -35 586 -36 599 -37 571 -38 467 

SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko. utjämning 1 154 499 1 207 239 1 256 418 1 309 023 1 365 898 

Fastighetsavgift 36 141 37 200 37 200 37 200 37 200 
      

Exploateringsnetto 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 

Riktade statsbidrag (maxtaxa & äldreomsorg) 6 000 10 370 10 370 10 370 10 370 

PO-pålägg (intern) 160 921 162 521 164 136 165 767 167 414 

SUMMA exploatering, avgifter och övrigt 210 921 216 891 218 506 220 137 221 784 
      

KOSTNADER      

Kommunbidrag/nettokostnad -2 500 -1 282 619 -1 313 161 -1 345 575 -1 389 137 

KS medel för bokslutsreglering & investering -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter -1 525     

KS förändrings- och innovationsstöd -8 260 -6 260 -6 260 -6 260 -6 260 

KS skola 1:1 (datorer) -5 750 -5 750 -5 750 -5 750 -5 750 

Arbetsgivaravgifter -119 180 -120 372 -121 576 -122 792 -124 020 

Årets intjänade individuella del -25 086 -25 337 -25 590 -25 846 -26 104 

Pensionsförsäkringsavgifter -7 070 -7 141 -7 212 -7 284 -7 357 

Övriga pensionskostnader -505 -510 -515 -520 -525 

Löneskatt -8 080 -8 161 -8 243 -8 325 -8 408 

Pensionsutbetalningar -7 900 -7 500 -7 600 -7 700 -8 000 

SUMMA KOSTNADER -1 406 588 -1 466 150 -1 498 407 -1 532 552 -1 578 061 
      

FINANSIELLA intäkter och kostnader      

Internränta 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Utdelning 10 000 10 902 3 500 3 500 3 500 

Externa finansiella intäkter 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 

Externa finansiella kostnader -750 -750 -950 -1 150 -1 350 

SUMMA FINANSNETTO 16 350 17 252 9 650 9 450 9 250 
      

ÅRETS RESULTAT 11 323 12 432 23 367 43 258 56 071 

Över/underskott budget (%) 1,0% 1,0% 1,8% 3,2% 4,0% 

Skattesats 21:51 20:91 20:91 20:91 20:91 
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Kommunstyrelsen 

Driftbudget 

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den 
leder samt samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Ett 
annat ansvarsområde är att leda utvecklingen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders verksamheter. Agenda 2030 är ledstjärnan i kommunens styr- och 
arbetsprocesser. 
Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontor, ekonomikontor, kultur- och fritidskontor 
och HR-kontoret som är styrelsens förvaltning och ska med helhetssyn driva de långsiktiga och 
strategiska framtidsfrågorna. Kontoret stödjer även övriga kontor och förtroendevalda med 
beslutsunderlag. 
Räddningstjänsten är en del av kommunförbundet Attunda. Lönecentrum i Tierp är en 
lönenämnd i samarbete med Tierps och Älvkarleby kommun. IT-nämnden är ett samarbete med 
Hebys, Tierps, Älvkarlebys och Östhammars kommuner. 
Kommunstyrelsen hanterar även de viktiga fritids- och kulturfrågorna samt verksamheten i 
Centrum för Idrott och Kultur, genom Kultur- och Fritidsutskottet. Verksamheterna är aktivitets- 
och föreningsbidrag, fritidsanläggningar, allmän kultur, bibliotek, kulturskolan och 
ungdomsverksamheten. 
Andra verksamheter är näringslivs, folkhälsa och konsumentrådgivning. Från år 2022 sorterar 
även exploateringskontoret under kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är också personalutskott och digitaliseringsutskott. 
Kommunstyrelsen erhåller ett ”ospecificerat” tillägg från 2022 om 1 miljon kronor som i 
nämndens verksamhetsplan ska fördelas ut på nämndens verksamheter och finansiera 
visselblåsarfunktion/tjänst. 
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Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

DRIFTBUDGET Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Nettokostnad i tkr      

      

Kommunstyrelsen      

KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 420 5 490 5 561 5 633 5 746 

Partistöd 310 403 310 310 310 

Övrig politisk verksamhet 2 837 2 874 2 911 2 949 3 008 

Räddningstjänst 15 505 15 707 15 911 16 118 16 440 

Totalförsvar och samhällsskydd 399 754 764 774 789 

Folkhälsa och hållbar utveckling 576 1 383 1 401 1 419 1 447 

Näringsliv och marknadsföring 2 372 3 103 3 143 3 184 3 248 

Exploateringskontor 4870 6 633 6 719 6 806 6 942 

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 2 300 2 300 2 300 1 000 0 

Konsumentrådgivning och energirådgivning 263 266 269 272 277 

Budget & Skuldrådgivning 172 174 176 178 182 

Allmän fritid 3 749 3 809 3 771 3 831 3 918 

Idrotts- & fritidsanläggningar 47 116 47 729 51 238 51 904 52 942 

Bibliotek 8 848 8 963 9 080 9 198 9 382 

Allmän Kultur 1 453 1 472 1 491 1 510 1 540 

Ungdomsverksamhet 3 898 3 949 4 000 4 052 4 133 

Kulturskola 5 073 5 139 5 206 5 274 5 379 

Kommunledningskontor 25 095 25 421 25 751 26 086 26 608 

Innovationskontor  2 500 2 033 2 059 2 100 

Ekonomikontor 11 316 10 763 10 903 11 045 11 266 

HR-kontor 7 966 8 040 8 145 8 251 8 416 

Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 402 3 156 3 206 3 257 3 309 

Fackliga kostnader 1 695 1 717 1 739 1 762 1 797 

Lokalförsörjning 2 232 2 261 2 290 2 320 2 366 

Kommunhus 3 165 3 206 1 248 1 264 1 283 

IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp 
& Heby) 18 626 17 868 18 100 18 335 18 610 

Förändringsvägledning 1 250 0 0 0 0 

Ospecificerat tillägg  1 000 1 000 1 000 1 000 

Årets effektiviseringsbeting  1 149 -575 -575 -575 

Ackumulerat effektiviseringsbeting -1 149 -1 149 0 -575 -1 150 

Summa Kommunstyrelsen 178 759 186 080 188 091 188 641 190 713 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Driftbudget 
Samhällsutvecklingsnämnden har det övergripande ansvaret för all fysisk- och teknisk planering 
i kommunen. I uppdraget för nämnden ingår förutom översiktsplan att som ett led i 
stadsplaneringen ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis trafik, blå- och 
grönplan, samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. 
En viktig del i Knivstas utveckling är att samtidigt som tätorterna växer hållbart så ska hela 
kommunen leva. Investeringar i framtida och befintlig mark och yta är en väsentlig del av 
Knivstas fortsatta utveckling och finansiering. 
Park- och naturvård, gator och trafik, bostadsanpassning, avfallshantering samt detalj- och 
översiktsplanering är de verksamhetsområden som ingår i nämndens ansvar. 
Knivsta fortsätter att växa i enlighet med fyrspårsavtalet och kontoret arbetar med planeringen av 
hållbara städer, med sikte på 2035. Detta går hand i hand med en aktualitetsförklaring av 
Översiktsplanen men också med ett uppdaterat Bostadsförsörjningsprogram. 
Kommunen ska växa varsamt med kvalitet för Knivstas invånare där koppling mellan stad, natur 
och landsbygd är tydlig. 
Samhällsutvecklingsnämnden erhåller ett ”ospecificerat” tillägg från 2022 om 800 tusen kronor 
som i nämndens verksamhetsplan ska fördelas ut på nämndens verksamheter. 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

DRIFTBUDGET Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Nettokostnad i tkr      
      

Samhällsutvecklingsnämnden      

Nämndkostnader 1 581 1 602 1 623 1 644 1 677 

Gator, vägar 26 142 26 629 27 076 27 527 28 210 

Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -3 066 -3 158 -3 253 -3 351 -3 452 

Parker och Naturvård 6 597 6 793 6 957 7 122 7 364 

Teknisk planering 2 821 2 858 2 895 2 933 2 992 

Översiktsplan (planprogram) 1 060 1 074 1 088 1 102 1 124 

Stadsbyggnad (detaljplaner) 638 646 654 663 676 

Miljöutveckling 528 535 542 549 560 

Bostadsanpassning 1 906 1 931 1 956 1 981 2 021 

Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 

Vindkraftverk 0 0 0 0 0 

Ospecificerat tillägg  800 800 800 800 

Årets effektiviseringsbeting  297 -149 -149 -149 

Ackumulerat effektiviseringsbeting -297 -297 0 -149 -298 

Summa Samhällsutvecklingsnämnden 37 910 39 710 40 189 40 672 41 525 
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Valnämnden 

Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Allmänna val till 
riksdag, regioner och kommun sker under 2022 och EU-parlamentet 2024. 

DRIFTBUDGET Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Nettokostnad i tkr      

      

Valnämnden 0 1 100 0 600 0 

Överförmyndarnämnden 

Nämnden utövar tillsyn över ställföreträdares förvaltning av huvudmäns tillgångar. 
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd där merparten av Uppsala Läns kommuner 
medverkar, värdkommun är Uppsala kommun. Knivsta kommuns kostnadsandel i ÖFN beräknas 
efter folkmängd. 

DRIFTBUDGET Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Nettokostnad i tkr      

      

Överförmyndarverksamhet 1 354 1 372 1 390 1 408 1 436 

Kommunrevisionen 

Revisorerna är fullmäktiges organ för den demokratiska kontrollen i kommunen. De granskar 
varje år nämndernas och de kommunala bolagens ekonomi och verksamhet samt lämnar en 
revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium bereder och 
fastställer den slutliga ekonomiska ramen och detaljbudgeten för kommunrevisionen i separat 
beslut. Budgeten nedan är en ekonomisk ram i avvaktan på Kommunfullmäktiges beredning och 
beslut i frågan. 

DRIFTBUDGET Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Nettokostnad i tkr      

      

Kommunrevisionen 890 902 914 926 945 

 

  



Kommunfullmäktige, Mål och budget 2022 samt Planeringsramar 2023-2025 42(70) 

Socialnämnden 

Driftbudget 

Nämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, 
arbetsmarknad och flyktingmottagande. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den 
verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva, liksom de åtaganden som 
kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 
Verksamhet hemtjänst och delegerad HSL avser endast den verksamhet som bedrivs inom lagen 
om valfrihet (LOV), all övrig verksamhet såsom trygghetslarm, nattpatrull etc. inkluderas inom 
verksamheten vård och omsorg enligt SOL och HSL. Socialnämnden har ett flertal verksamheter 
som i hög grad påverkas av omvärlden och politiska beslut på nationell nivå. I Socialnämndens 
budget ingår det riktade statsbidraget för äldreomsorg. 
Socialnämnden har initierat en tillitsbaserad reform inom hemtjänsten som kommer att tas i bruk 
senast under 2022. Reformen innebär i korthet att personal och brukare ska få ett väsentligt 
större inflytande över hur beviljad hemtjänst på bästa sätt ska utföras. 
Vidare satsar nämnden på att utöka tryggheten, inte minst för de unga, i samhället genom att Råd 
och Stöd kommer att utföra ett mera utåtriktat arbete och även tjänstgöra kvällstid varannan 
fredag i samhället. Socialnämndens ambition är att utöka det förebyggande arbetet inom 
nämnden och då främst för att unga ska få en chans att lösa sina problem genom samtal och inte 
genom beslut. 
Socialnämnden erhåller ett ”ospecificerat” tillägg från 2022 om 3,6 miljoner kronor som i 
budgeten har fördelats ut på verksamheterna. 

  



Kommunfullmäktige, Mål och budget 2022 samt Planeringsramar 2023-2025 43(70) 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

DRIFTBUDGET Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Nettokostnad i tkr      

      

Socialnämnden      

Nämnd- och styrelseverksamhet 1 250 1 361 1 375 1 389 1 416 

Vård och omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL 45 838 23 768 26 702 29 621 33 418 

Vård och omsorg i särskilt/ annat boende 
SoL/HSL 87 497 94 977 96 165 97 368 98 654 

LOV - hemtjänst och delegerad HSL 38 528 39 481 42 061 44 261 46 903 

Förebyggande verksamhet SoL 6 994 4 182 4 236 4 291 4 347 

Insatser LSS i ordinärt boende 36 184 32 563 34 435 36 362 38 597 

Insatser LSS i boende med särskild service 35 341 44 491 45 069 45 655 45 655 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 4 220 5 187 5 254 5 322 5 425 

Individ & familjeomsorg, öppenvård och stöd 16 663 28 210 28 577 28 949 29 511 

Individ & familjeomsorg, vård och stöd 
institution/annat boende 21 934 34 836 36 452 38 066 39 558 

Individ & familjeomsorg, ekonomiskt bistånd 9 411 8 560 8 671 8 784 8 954 

Flyktingmottagande 0 692 701 710 724 

Arbetsmarknadsåtgärder 3 446 4 807 4 869 4 932 5 028 

Ospecificerat tillägg  0 0 0 0 

Årets effektiviseringsbeting  2 382 -1 191 -1 191 -1 191 

Ackumulerat effektiviseringsbeting -2 382 -2 382 0 -1 191 -2 382 

Summa Socialnämnd 304 924 323 115 333 376 343 328 354 617 

Volymer 

Hemvården inklusive delegerad hemsjukvård har tidigare år bokslutsregleras, från 2021 
redovisas en budgeterad volym, om volymen ökar erhålls ett tillskott i budgeten motsvarande 
ökningen eller tvärtom (volymuppräkning). 
För ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig assistans bokslutsregleras 
volymen fortsatt vilket innebär att den planerade volymen stäms av mot verkligt utfall. Om det är 
fler brukare erhålls ett tillskott av resurser eller tvärtom. 

   2021 2022 2023 2024 2025 

Vård och omsorg enligt SoL och HSL 
hemtjänst 

Timmar 78 000 81 000 86 000 90 000 95 000 

Insatser enligt LSS och SFB 
(Försäkringskassan) 

Antal 
personer 

24 24 25 26 27 
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Utbildningsnämnden 

Driftbudget 

Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnomsorg, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare. 
Budgetåret 2022 fokusering av resurserna kommer ske till de lagstadgade uppdragen med 
inriktningen att bibehålla och utveckla kvaliteten i grundskolan, där ett särskilt fokus läggs på att 
utveckla utbildningen för elever med olika typer av neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi 
kommer fortsätta att alltid värna barn i behov av särskilt stöd. 
Till detta så finns det en osäkerhet kring hur utbildningsnämndens verksamheter kommer 
påverkas av COVID-19. 
Inom ramen för denna budget kommer vi att kunna ta ytterligare steg framåt när det gäller 
kvalitet och resultat. Arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer fortsätter. Under 2022 kommer 
ytterligare insatser göras för att stärka tryggheten. I styrningen av utbildningsnämndens 
verksamheter finns andemeningen av Agenda 2030 integrerad. 
Förskolan och grundskolan kommer att fortsätta behöva utveckla ett effektivare arbetssätt. En 
viktig nyckel för att utveckla verksamheterna kommer att vara de lärdomar som verksamheterna 
fått avseende användning av digitala verktyg under pandemin. 
Utbildningsnämnden erhåller ett ”ospecificerat” tillägg från 2022 om 575 tusen kronor som i 
nämndens verksamhetsplan ska fördelas ut på nämndens verksamheter. 
 

  



Kommunfullmäktige, Mål och budget 2022 samt Planeringsramar 2023-2025 45(70) 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

DRIFTBUDGET Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Nettokostnad i tkr      

      

Utbildningsnämnden      

Nämndkostnader 1 484 1 503 1 523 1 543 1 574 

Förskola, barn 1-5 år 177 920 183 100 184 655 190 918 202 489 

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 379 678 393 258 409 214 423 665 440 597 

Grundsärskola 10 434 11 177 11 930 12 693 13 559 

Gymnasieskola, internt 8 114 7 926 8 470 9 021 9 645 

Gymnasieskola, externt 103 055 109 069 111 566 112 776 114 911 

Gymnasiesärskola 4 289 4 345 4 401 4 458 4 547 

Vuxenutbildning & SFI 7 963 9 567 9 691 9 817 10 013 

Måltidsverksamhet 253 256 259 262 267 

Ospecificerat tillägg  575 575 575 575 

Årets effektiviseringsbeting  5 440 -2 720 -2 720 -2 720 

Ackumulerat effektiviseringsbeting -5 440 -5 440 0 -2 720 -5 440 

Summa Utbildningsnämnd 687 750 720 776 739 564 760 288 790 017 

Volymer 

Förskola, grundskola och gymnasium bokslutsregleras, det vill säga faktiskt antal elever under 
året stäms av mot budgeterat antal elever. Om det är fler elever blir det tillskott av resurser eller 
tvärtom. Antalet barn i förskolan väntas vara oförändrad under planperioden och grundskola har 
en mindre ökning. Gymnasieskolan ökar något snabbare, mycket beroende på större barnkullar. 

   2021 2022 2023 2024 2025 

Förskola, barn 1-5 år Antal 1 302 1 322 1 320 1 352 1 422 

Servicegrad förskola procent 89 90 91 92 92 

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg Antal 3 159 3 230 3 312 3 387 3 456 

Gymnasieskola, internt Antal 56 54 57 60 63 

Gymnasieskola, externt Antal 871 910 919 917 916 

Obligatorisk särskola, egen regi  5 6 7 8 9 

       

Förskola, barn 1-5 år á-pris 136 651 138 502 139 890 141 212 142 397 

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg á-pris 120 189 121 752 123 555 125 086 127 488 

Gymnasieskola, internt á-pris 144 893 146 778 148 596 150 350 153 095 

Gymnasieskola, externt á-pris 118 318 119 856 121 399 122 984 125 449 

Obligatorisk särskola, egen regi á-pris 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 
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Bygg och miljönämnden 

Driftbudget 

Bygg och miljönämnden ansvarar för bygglovshandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, 
miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd och trafikplanering. Nämnden har tre verksamhetsmål; 
Rättssäker och förutsägbar verksamhetsutövning, främjande av en levande landsbygd i 
samverkan med den moderna småstaden samt verka för nöjda medborgare och företagare. 
Nämnden har inlett ett arbete som syftar till att debitering efter tillsyn inom livsmedels- och 
hälsoskydd och miljöområdet ska ske i efterhand. Förväntad effekt är att intäkter bibehålls och 
att kommunikationen med näringslivet om tillsynsverksamheten utökas. 
Nämndens verksamheter utförs med tidsenliga metoder och är i hög grad avgiftsfinansierade. 
Nämndens kostnader behöver anpassas till årets intäkter. 
Bygg och miljönämnden erhåller ett ”ospecificerat” tillägg från 2022 om 98 tusen kronor som i 
nämndens verksamhetsplan ska fördelas ut på nämndens verksamheter. 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

DRIFTBUDGET Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Nettokostnad i tkr      

      

Bygg- och miljönämnden      

Nämndkostnader 1 208 1 224 1 240 1 256 1 281 

Stadsbyggnad 5 187 5 254 5 322 5 391 5 499 

Trafikplanering 270 274 278 282 288 

Serveringstillstånd 58 59 60 61 62 

Miljö- och hälsoskydd 2 520 2 553 2 586 2 620 2 672 

Ospecificerat tillägg  200 200 200 200 

Årets effektiviseringsbeting  98 -49 -49 -20 

Ackumulerat effektiviseringsbeting -98 -98 0 -49 -98 

Summa Bygg- och miljönämnden 9 145 9 564 9 637 9 712 9 884 
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Ekonomistyrningsprinciper 
God ekonomisk hushållning 

Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

• Mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning. 
• Återställningstiden för negativa resultat är tre år och skall beslutas i samband med 

antagande av budgeten. 
• Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska tas upp både i budget och 

årsredovisning. 
• Upprättande av åtgärdsplaner ska ske vid negativa resultat. 
• Revisionen ska bedöma uppfyllelsen av målen för god ekonomisk hushållning i 

årsredovisning och delårsrapport. 
För att finansiera en verksamhet över tid krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Om man 
under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller 
kommande generationer, som måste betala för överkonsumtionen. Nedan ges ett antal skäl till att 
ett positivt resultat behövs för att nå god ekonomisk hushållning (se skriften ”Hushållning i 
lagens namn”): 

• Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar 
• Stora pensionsavgångar medför ökade pensionsutbetalningar 
• Konjunkturanpassat resultat 
• Resurser för utveckling 

För att motsvara kravet på god ekonomisk hushållning räcker det med andra ord inte med att 
intäkterna är i nivå med kostnaderna. En kommun ska ange de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ett vanligt förekommande mål är att resultatets 
andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till minst 2 procent. SKR anser 
emellertid under senare år att det viktigaste är att utgå från kommunens unika situation. Det 
innebär att finansiellt mål kan variera mellan 1-5 procent av skatter och kommunalekonomisk 
utjämning, en förvaltande kommun utan nämnvärd expansion kan ha en lägre målsättning medan 
kommuner med expansionsplaner behöver ha skapa handlingsutrymme för framtida 
investeringar. 

Budgetdisciplin 

Det är av stor vikt att alla verksamheter, nämnder med flera genomför sitt uppdrag inom givna 
ekonomiska ramar. Därför ska styrelse och nämnder besluta om en verksamhetsplan där både 
verksamhetsmål och budget fastställs senast 31 december året innan budgetåret startar och 
anmäls till kommunfullmäktige. Tillsammans bidrar detta till att kommunens finansiella mål 
uppnås. 
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Verksamheternas samlade resultat presenteras för nämnden via månatliga ekonomiska 
prognoser. Visar den samlade bilden för nämnden ett underskott har nämnden en skyldighet att 
vidta åtgärder. En handlingsplan för att hantera den ekonomiska obalansen ska då upprättas, 
innehållande konkreta åtgärder, analys och konsekvens av åtgärd, samt beslutas av nämnd. 
Vidare ska kommunstyrelsen underrättas om handlingsplanen och hur arbetet med att genomföra 
åtgärderna fortgår till dess att ekonomi i balans råder för nämnden. 

Balanskrav och resultatutjämningsreserv 

Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter balanskravsjusteringar och förändring av 
resultatutjämningsreserv. Balanskravsjusteringar ska bestå av realisationsvinster med vissa 
undantag, vissa realisationsförluster, orealiserade förluster i värdepapper och orealiserad åter 
återföring av förluster i värdepapper. Syfte med balanskravet är att kommuner och regioner ska 
säkerställa en god ekonomisk hushållning. 
Resultatutjämningsreserven i Knivsta Kommun är avsedd för att skapa trygga och stabila 
ekonomiska förutsättningar med hänsyn till kommunens särskilda förutsättningar. Det kan 
handla om att utjämna svängningar i intäkterna över konjunkturcyklerna, hantera förändrade 
ekonomiska förutsättningar på grund av statliga beslut eller som ett verktyg vid hög 
befolkningstillväxt. 
Allt över 1 procent av det årliga överskottet får avsättas till resultatutjämningsreserven. Taket för 
hur stort belopp som sammanlagt får finnas i reserven vid utgången av varje redovisningsår är 
maximalt 10 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 

Regler och principer för budgetramar 

Kommunfullmäktiges beslut om budgeten är fastställande av de ekonomiska ramar och mål som 
skall gälla för de olika delarna av den kommunala verksamheten. Budgeten fördelas och beslutas 
på sådant sätt att den är oberoende av vilken organisation som kommunen väljer att jobba efter 
och vilken driftform som väljs. Indelningen i verksamhetsområden (block) följer i stort den 
uppdelning som görs i kontoplanen Kommun-Bas. Inom beslutade anslag har nämnder och 
styrelse till uppgift att sköta den löpande verksamheten. 
De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränsen och 
förutsätter optimalt resursutnyttjande. Om nämnd eller styrelse under löpande verksamhetsår 
finner att man inte kan fullgöra anförtrodd verksamhet, inom ramen för av kommunfullmäktige 
beviljat anslag, mål och resultatkrav ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav 
prioriteras. 
Budgetramarna är en nettokostnadsram avseende driftbudgeten, nämnderna beslutar om nivån på 
externa intäkter i samband med nämndens internbudget och verksamhetsplan. 
Omfördelning inom verksamhetsblock kan beslutas av respektive nämnd och ska anmälas till 
ekonomiavdelningen. Uppföljning av driftbudgetar görs från februari till oktober (uppehåll under 
juni) och ska beslutas av respektive nämnd och anmälas till kommunstyrelsen. 
Omfördelning mellan verksamhetsblock ska beslutas dels av nämnd/ styrelse och dels av 
kommunfullmäktige. 
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Regler och principer vid bokslutsreglering 

Bokslutsreglering gäller för beviljade barn och elever i förskola och grundskola, gymnasieskola, 
grundsärskola, gymnasiesärskola, snöröjning samt SFB kommunala kostnaden enligt följande: 

• faktiskt antal barn/elever inom förskola och grundskola samt egen verksamhet inom 
gymnasieskolan enligt de räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober, 

• faktiskt antal individintegrerade elever inom grundskola enligt de räkningar som 
genomförs per 15 april och 15 oktober. 

• faktiska kostnader för köpta elevplatser inom gymnasieskola, obligatorisk grundsärskola 
och gymnasiesärskola regleras mot faktiskt utfall, 

• faktiskt antal elever i egen verksamhet inom obligatorisk grundsärskola enligt de 
räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober, 

• faktiska kostnaden för snöröjning regleras i bokslutet mot ett snitt av de tre närmast 
föregående årens kostnader, 

• faktiska kostnaden för återbetalning av de första 20 timmarna till Försäkringskassan 
avseende ärenden enligt socialförsäkringsbalken (SFB, tidigare LASS), med avstämning 
1 oktober mot budgeterat antal. 

Vid antalsregleringen för förskola, grundskola och internt gymnasium uppgår regleringen per 
barn respektive elev till à-priset minskat med 25 tkr. Avdraget avser fasta kostnader utöver 
barn/elevpeng och lokalpeng, som inte påverkas av volymen under pågående budgetår. 
Vid regleringen av individintegrerade elever uppgår regleringen per elev till 200 tkr. 
Budgeterade medel för köpta elevplatser inom extern gymnasieskola, obligatorisk grundsärskola 
och gymnasiesärskola kan inte omdisponeras till annan verksamhet utan nytt 
kommunfullmäktigebeslut. 

Regler och principer för effektiviseringsbeting 

Effektiviseringsbeting får inte göras på verksamheter som bokslutsregleras med faktisk kostnad. 

Regler och principer för investeringar 

Beviljad investeringsutgift är bunden till ett projekt och är ett utgiftstak. Om det befaras att en 
investering inte kan genomföras inom beviljat anslag och ingen möjlighet finns till 
omdisponering mellan nämndens beviljade investeringsprojekt, åligger det berörd nämnd att föra 
ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan besluta om utökad ram via 
omdisponering av KS ofördelade investeringsmedel, alternativt vidare till kommunfullmäktige 
för utökade investeringsramar. 
Investeringar innebär inte per automatik en utökad driftbudget för eventuella ökade 
kapitaltjänstkostnader. För investeringar/ anläggningstillgångar utgår internränta på bokfört 
värde. Alla förändringar mellan projekt och disponering av ofördelade medel ska beslutas av 
respektive nämnd/ styrelse och ska anmälas till ekonomiavdelningen. Uppföljning av 
investeringsprojekt utfall och prognos görs i bokslut (delår- och årsbokslut) och beslutas av 
respektive nämnd samt anmäls till kommunstyrelsen. 
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Resursfördelningsmodell 

Resursfördelningsmodellen syftar till att ge kommunens verksamheter kompensation för 
inflation, omvärldsförändringar och ökade volymer i takt med att kommunens befolkning växer 
och därmed det kommunala servicebehovet. 
Indexuppräkning 
SKR bedömer pristrycket i kommunal verksamhet varje år (inflation och kvalitet). Med 
utgångspunkt i pristrycket ska en avvägning göras mellan kompensation för ökade kostnader och 
krav på effektivisering göras. Indexuppräkningen av de ekonomiska ramarna per verksamhet är 
differentierad. 
Politiskt betingade förändringar 
Politiken bestämmer ambitionsnivån och prioriteringar. I den årliga omvärldsspaningen påvisar 
förvaltningen på viktiga aktuella förändringar eller annan viktig information att ta hänsyn till i 
budgetprocessen. Vidare lämnas en ekonomisk bedömning av förändringens art. Denna 
information hanteras som ”politiskt betingade förändringar” genom avdrag eller tillägg i 
budgeten. 
Volymuppräkning 
Volymuppräkningen grundar sig i den befolkningsprognos som årligen revideras med hjälp av 
statistik från SCB och byggnationsplaner i kommunen. 
Verksamheter som erhåller volymuppräkning: 

1. Förskoleverksamhet (förändring antal barn * peng) 
2. Grundskoleverksamhet (förändring antal elever * peng) 
3. Gymnasieskola (förändring antal elever * peng) 
4. Obligatorisk särskola (förändring antal elever * peng) 
5. Ordinärt boende Sol HSL (förändring antal invånare * peng utjämningssystem) 
6. Hemtjänst (förändring i konsumtionsanalys biståndsbedömda timmar * peng per timme) 
7. Allmän fritid (förändring antal invånare 6-18 år * fast peng per invånare) 
8. Gator och vägar (förändring antal invånare * fast peng per invånare) 
9. Parker (förändring antal invånare * fast peng per invånare) 
10. Lss uppräkning (bedömd förändring antal insatser * fast peng) 
11. Individ och familjeomsorg (förändring antal invånare * peng utjämningssystem) 

Övriga kommunala verksamheter justeras genom engångstillägg vartefter marginaleffekter 
uppstår och/eller en bedömning efter vad det ekonomiska läget tillåter (se punkten politiskt 
betingade förändringar). 
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Bilaga 1 Investeringsplan 
  

  Utgift 
2022 

Utgift 
2023 

Utgift 
2024 

Utgift 
2025 

Summa 
2022-
2025 

Kommunstyrelsen      

Fritid och kultur      

Biblioteket 0 100 0 100 200 

Minigolfbanor 0 350 0 0 350 

Idrotts- och fritidsanläggningar 300 0 300 0 600 

Digitalt museum 0 300 0 0 300 

Konst, underhåll och inventarier 200 200 200 200 800 

Ungdomsverksamhet, Inventarier 75 0 75 0 150 

Kulturskolan, Inventarier och läromedel 0 100 0 100 200 

SUMMA Fritid och kultur 575 1 050 575 400 2 600 

      

Gemensam stödverksamhet      

Inventarier kommunhus 6 000 500 100 100 6 700 

Innovation (Innovationskontor) 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 

Webbutveckling 500 500 500 250 1 750 

Intranät/virtuell arbetsplats 500 250 0 0 750 

Ärendehanteringssystem (P360) 200 200 200 200 800 

Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm) 500 500 500 250 1 750 

Nämndprocessen 200 0 0 0 200 

IT infrastruktur IT-centrum (utbyte och utveckling) 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen) Rest 
IT 

2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

Myndighetsanpassning Lagga skola 1 350 0 0 0 1 350 

Programarbete för nya verksamhetslokaler, 
lokalansvarig 

1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, 
lokalansvarig 

500 500 500 500 2 000 

SUMMA Gemensam stödverksamhet 17 250 9 950 9 300 8 800 45 300 

      

KS Inköp av mark och fastigheter för exploatering 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 

KS ofördelade investeringsmedel 7 000 7 000 7 000 7 000 28 000 

SUMMA Kommunstyrelsen 29 025 22 200 21 075 20 400 92 700 
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Samhällsutvecklingsnämnd      

Gata      

Reinvestering bef. Gatunät 5 000 5 000 4 000 4 000 18 000 

Belysning 4 000 4 000 2 500 2 500 13 000 

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 3 500 3 000 3 000 3 000 12 500 

GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 0 30 000 0 0 30 000 

Cykelinfrastruktur 3 000 1 000 1 000 1 000 6 000 

Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och 
Särstv. 

10 000 0 0 0 10 000 

Cykelramper, ny järnvägsbro 20 000 0 0 0 20 000 

Park      

Friluftsåtgärder Kölängen 0 1 000 0 0 1 000 

Renovering bef anläggningar 800 800 800 800 3 200 

Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån 1 000 1 500 1 500 0 4 000 

Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 200 400 200 400 1 200 

Avfall      

Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 200 200 200 800 

Utöka området ÅVC (asfaltering och flytta stängsel) 800    800 

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 48 500 46 900 13 200 11 900 120 500 

      

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd      

Sågen/Centrum 22 000 22 000 16 000 0 60 000 

Västra Knivsta 25 000 30 000 25 000 20 000 100 000 

Östra Knivsta 2 000 5 500 9 500 0 17 000 

Nor 2 500 2 500 0 2 500 7 500 

Alsike 31 000 28 000 35 000 30 000 124 000 

AR/Brunnby 10 000 6 000 11 000 6 000 33 000 

SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn. 92 500 94 000 96 500 58 500 341 500 

      

Bygg- och miljönämnden      

Stadsbyggnad 0 500 0 3 500 4 000 

Miljö 0 0 1 000 0 1 000 

Digitalisering – innovation 500 500 500 500 2 000 

SUMMA Bygg- och miljönämnden 500 1 000 1 500 4 000 7 000 

      

Socialnämnden      

Inventarier 100 100 100 100 400 

Digitalisering – innovation 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

SUMMA Socialnämnden 1 100 1 100 1 100 1 100 4 400 
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Utbildningsnämnden      

Alsike skola, Inventarier och läromedel 200 150 150 150 650 

Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel 200 200 150 100 650 

Långhundra förskola, Inventarier & läromedel 70 70 70 70 280 

Långhundra skola, Inventarier & läromedel 100 100 100 100 400 

Lagga skola, Inventarier & läromedel 100 100 100 100 400 

Ängbyskolan, Inventarier och läromedel 300 200 100 100 700 

Thunmanskolan, Inventarier och läromedel 200 200 200 200 800 

Diamanten V:a Ängby fsk, Lagga fsk  Inventarier och 
läromedel 

100 100 100 100 400 

Skutans, Verktygslådan fsk, Inventarier och läromedel 100 100 100 100 400 

Gredelby förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 

Högåsskolan, Inventarier och läromedel 150 150 150 150 600 

Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel 200 200 300 200 900 

Segersta skola, Inventarier och läromedel 250 250 250 250 1 000 

Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 

Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 

Tallbacken, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 

Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 

Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 

Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 

Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel 50 50 50 50 200 

Skolhälsovården, Inventarier och läromedel 50 50 50 50 200 

Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier 200 200 200 200 800 

SUMMA Utbildningsnämnden 2 795 2 645 2 595 2 445 10 480 

      

SUMMA INVESTERINGSPLAN 174 420 167 845 135 970 98 345 576 580 
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Bilaga 2 Befolkningsprognos 
Folkmängd Knivsta kommun 

Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 218 240 251 261 271 284 

1-5 1 423 1 463 1 468 1 467 1 503 1 581 

6-15 3 141 3 190 3 270 3 354 3 419 3 493 

16-18 872 890 911 913 913 917 

19-24 1 017 1 133 1 186 1 233 1 257 1 286 

25-44 5 304 5 428 5 588 5 752 5 942 6 199 

45-64 4 488 4 627 4 760 4 877 4 999 5 099 

65-69 732 740 738 749 742 772 

70-74 827 790 779 745 715 701 

75-79 531 615 661 705 720 744 

80-84 308 315 341 376 420 456 

85-89 154 157 166 183 202 219 

90-94 72 82 84 82 84 87 

95-w 19 20 24 28 29 29 

Summa 19 106 19 692 20 226 20 726 21 216 21 866 
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Bilaga 3 Interna tjänster gemensamma förvaltningen 
Tjänst Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunstyrelse      

Exploateringskontor 311 215 218 221 224 

Planering verksamhetslokaler 21 22 22 22 23 

Idrotts- & fritidsanläggningar 41 93 94 95 96 

Allmän Kultur 70 71 72 73 74 

      

Samhällsutvecklingsnämnd      

Gator, vägar 197 250 253 256 259 

Trafikövervakning 36 37 37 37 37 

Parker & Naturvård 58 60 61 62 63 

Teknisk planering 521 531 538 545 552 

Detaljplaneverksamhet 71 72 73 74 75 

Avfallsverksamhet 211 215 218 221 224 

      

Socialnämnd      

Vård & omsorg enl SOL och HSL 1 051 1 068 1 082 1 096 1 110 

Insatser enl LSS och Lass 351 357 362 367 372 

Förebyggande verksamhet 75 76 77 78 79 

Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 611 622 630 638 646 

Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 229 233 236 239 242 

      

Utbildningsnämnd      

Förskola, barn 1-5 år 708 821 832 843 854 

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 562 672 681 690 699 

Gymnasieskola, externt 73 74 75 76 77 

Vuxenutbildning SFI 18 20 20 20 20 

      

Bygg- och miljönämnd      

Stadsbyggnad 438 444 450 456 462 

Miljö- och hälsoskydd 224 227 230 233 236 

      

Totalt nämndernas kommunbidrag 5 877 6 180 6 261 6 342 6 424 
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Bilaga 4 Ägardirektiv - Knivsta Kommunhus AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 

Bakgrund 
Knivsta kommunhus AB är ett moderbolag som har ett sammanhållande uppdrag att verka för att 
samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas tillvara, samt 
ansvara för styrning, kontroll och uppföljning av kommunens dotterbolag. 

Det kommunala ändamålet 
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en sammanhållande funktion för 
dotterbolagen i koncernen, att svara för styrning, kontroll och uppföljning av dessa enligt 
direktiv och riktlinjer som lämnas av kommunfullmäktige samt att verka för att 
samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara. 

Föremålet för bolagets verksamhet1 
Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Knivsta kommun. 
Utgångspunkten för detta skall vara de förutsättningar som aktiebolagens koncernregler ger. 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. 

Budgetdirektiv 2022 
Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål 
och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller 
bolagsform. 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget 
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och 
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra 
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell. 
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att 
lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund 
av lokalens utformning. 
Knivsta kommunhus AB ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och kommunens 
övriga bolag genom gemensamma upphandlingar. 
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med 
densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas tillgrund för kommunstyrelsens 
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen. 
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För verksamheten gällande kommunala principer 
Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering 
i bolagets verksamhet. 
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska 
området Knivsta kommun. 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av 
kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. 

Ägardirektiv för dotterbolag 
Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och 
kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av 
moderbolagets styrelse. 

Ekonomiska och finansiella direktiv  
Bolaget ska aktivt skapa värden i dotterbolagen genom en aktiv styrning och ledning genom 
ägardirektiven. 
Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att i genomsnitt uppnå 3 procent avkastning 
(beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital. 
Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta 
vidare i bolaget för att klara bolagets och kommunkoncernens investeringar och fortlevnad, till 
fromma för bolagets ägare på längre sikt. 

Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas vid: 

• Försäljning och förvärv av fastigheter 
• Förvärv av aktieposter i andra bolag 
• Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Bilaga 5 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 

Bakgrund 
Kommunfastigheter i Knivsta AB bildades 2004, bolaget har uppdraget att förvalta 
verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt andra lokaler. 

Det kommunala ändamålet 
Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta 
kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och 
förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal 
angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun. 

Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun, 

• förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och 
anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva 
härmed förenlig verksamhet. 

• äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för 
Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som 
avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

Budgetdirektiv 2022 
Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål 
och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller 
bolagsform. Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med de 
krav detta ställer på beslutsfattande, information och samråd. 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget 
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och 
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra 
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och 
driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, av 
miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter och att vara aktivt i att söka 
samordningsfördelar. Bolaget ska årligen mäta energiförbrukning (media), energiförbrukningen 
2022 ska vara oförändrad jämfört med 2021 års förbrukning exklusive tillkommande fastigheter. 
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Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för kommunhelheten, för friställda lokaler 
och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom att hyra ut lokaler externt, avyttra eller 
förädla fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt 
särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna. 
Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att 
nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska bolaget 
upprätta en underhållsplan som årligen fastställs. 
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB ska 
i all nyanskaffning upphandla fordon med den senaste och strängaste miljödefinitionen i syfte att 
minska klimatavtrycket . 
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att 
lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund 
av lokalens utformning. Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell. 
Kommunfastigheter I Knivsta AB ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och 
kommunens övriga bolag genom gemensamma upphandlingar. 
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig 
gestaltning motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges 
fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun. 
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska samverka med kommunen för att lösa boendet av 
Socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de 
identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och Socialnämnden, där 
antalet lägenheter som står till kommunens förfogande ska uppgå till var 5:e lägenhet som 
omsätts under året. 
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med 
densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens 
uppsikt och beslut enligt 6 kap.1 och 9 §§ kommunallagen. 

För verksamheten gällande kommunala principer 
Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering 
i bolagets verksamhet. 
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska 
området Knivsta kommun. 
Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader 
som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär 
att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska även ingå 
kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. 
För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på lång sikt 
där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande. 
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Ägardirektiv för dotterbolag 
Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och 
kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av 
moderbolagets styrelse. 

Ekonomiska och finansiella direktiv  
Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att i genomsnitt uppnå 3 procent avkastning 
(beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital. 
Den synliga soliditeten i bolaget skall uppgå till 10 procent (tillåten variation +/-3 procent) och 
den verkliga soliditeten ska uppgå till minst 20 procent. 
Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta 
vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för bolagets ägare 
på längre sikt. 
Liksom övriga kommunorganisationen ska även bolaget ha ett program för 
kostnadseffektivisering av verksamheten. Målsättningen är att årligen hålla minst samma nivå 
som kommunen som helhet (gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central 
administration). Bolaget ska även sträva efter ökad yteffektivitet. 

Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas vid: 

• Försäljning och förvärv av fastigheter 
• Förvärv av aktieposter i andra bolag 
• Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Bilaga 6 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 

Bakgrund 
Alsike Fastighets AB bildades med syfte att utveckla och exploatera Alsike. 

Det kommunala ändamålet 
Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera Alsike. 
Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden inom Knivsta 
kommun. 
Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med 
iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta. Likvideras 
bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta 
bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala 
samhällsutveckling. 

Budgetdirektiv 2022 
Alsike Fastighets AB är under avveckling, bolaget styrelse och förvaltning ska verka för en 
ordnad likvidation där kompetens och värden (tillgångar och åtaganden) tas tillvara på bästa sätt. 
Bolaget ska även samverka och samarbeta med kommunens Tillväxtkontor för att tillvarata 
Alsike Fastighets AB kompetens och slutföra försäljning av detaljplanelagd mark. 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget 
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och 
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra 
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att på 
sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer och kollektivtrafik. Vidare ska bolaget 
tillsammans med kommunen verka för genomförandet av Fyrspårsavtalet. 
Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga 
bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar. 
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med 
densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens 
uppsikt och beslut enligt 6 kap.1 och 9 §§ kommunallagen. 
Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell. 
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För verksamheten gällande kommunala principer 
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska 
området Knivsta Kommun. 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. 

Ekonomiska och finansiella direktiv  
Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period 
uppgår till i genomsnitt 12 miljoner kronor per år före skatt. Avkastningen ska säkra bolagets 
långsiktiga ekonomiska åtaganden och möjliggöra utdelning till kommunen. 

Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: 

• Förvärv av aktieposter i andra bolag 
• Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Bilaga 7 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 

Bakgrund 
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag och dess bestånd består huvudsakligen 
av hyreslägenheter. 

Det kommunala ändamålet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, 
främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun. 

Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga, 
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter, med bostadslägenheter och därtill 
hörande kollektiva anordningar samt även fastigheter med lokaler, i de fall lokalerna utgör en 
mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler 
som har ett samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag 
som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

Budgetdirektiv 2022 
Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva 
åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer. 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget 
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och 
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra 
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur 
energi- och miljösynpunkt. Bolaget ska årligen mäta energiförbrukning (media), 
energiförbrukningen 2022 ska vara oförändrad jämfört med 2021 års förbrukning exklusive 
tillkommande fastigheter. 
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Knivstabostäder ska i all 
nyanskaffning upphandla fordon enligt den senaste och strängaste miljödefinitionen i syfte att 
minska klimatavtrycket. 
Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov som 
skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Bolaget ska därför kontinuerligt ha 
nyproduktionsprojekt igång och ska dessutom upparbeta en reserv med byggklar mark för 
kommande byggprojekt för att ha en beredskap att kunna uppfylla bostadsförsörjningsbehovet. 
Knivstabostäder ska medverka till att bygga hyresbostäder i enlighet med fyrspårsavtalet. 
Knivstabostäder får i uppdrag att följa behovet av trygghetsboenden med tydligt fokus på lägre 
boendekostnad, genom statlig subvention eller på annat sätt. 
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Knivstabostäder ska samverka med kommunen för att lösa av socialnämnden identifierade behov 
av bostäder. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, 
ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och socialnämnden, där antalet lägenheter som 
står till kommunens förfogande ska uppgå till var 5:e lägenhet som omsätts under året. 
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska acceptera 
etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt. Agenda 2030 integreras som 
en del i bolagets styr- och ledningsmodell. 
Knivstabostäder ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag 
genom medverkan i gemensamma upphandlingar. 
Knivstabostäder AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig gestaltning 
motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges fastställda 
program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun. 
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med 
densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens 
uppsikt och beslut enligt 6 kap.1 och 9 §§ kommunallagen. 

Ekonomiska och finansiella direktiv  
Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna 
kapitalet skall inte minska realt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar 
föranledda av eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra fastighetsunderhåll 
som säkerställer god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna. 
De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att motsvarande 
krav ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden som skapas inom 
bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar 
och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. Endast del av 
bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för omdisponering till andra verksamhetsområden 
eller för att minska ägarens skuldbelastning. 
Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling. 
Liksom övriga kommunorganisationen ska även bolaget ha ett program för 
kostnadseffektivisering av verksamheten. Målsättningen är att årligen hålla minst samma nivå 
som kommunen som helhet (gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central 
administration). Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet. 

Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: 

• Försäljning och förvärv av fastigheter 
• Förvärv av aktieposter i andra bolag 
• Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Bilaga 8 Ägardirektiv - Gredelinen KB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 

Bakgrund 
Gredelinen Kommanditbolag är äger kommunhusfastigheten, Kommunfastigheter i Knivsta AB 
förvaltar fastigheten och bolaget. 

Det kommunala ändamålet 
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, förvalta och utveckla 
kommunhusfastigheten. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvalta 
Kommunhusfastigheten samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt 
att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i 
ägarens ställe. Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling. 

Budgetdirektiv 2022 
Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål 
och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller 
bolagsform. Gredelinen KB är således en del av kommunkoncernen med de krav detta ställer på 
beslutsfattande, information och samråd. 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget 
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. 
I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och 
driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, av 
miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter och att vara aktivt i att söka 
samordningsfördelar. 
Bolaget ska tillse att den av bolaget ägda fastigheten underhålles på ett sådant sätt att 
nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska bolaget 
upprätta en underhållsplan som årligen fastställs. 
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med 
densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens 
uppsikt och beslut enligt 6 kap.1 och 9 §§ kommunallagen. 
Gredelinen KB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag 
genom medverkan i gemensamma upphandlingar. 
Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell. 

För verksamheten gällande kommunala principer 
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska 
området Knivsta Kommun. 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. 
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Ekonomiska och finansiella direktiv  
Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att i genomsnitt uppnå 3 procent avkastning 
(beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital. 
Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta 
vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för bolagets ägare 
på längre sikt. 

Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: 

• Förvärv av aktieposter i andra bolag 
• Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Bilaga 9 Kommunfullmäktiges program för utförare 
Inledning 
Kommunen är huvudman för all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs i 
egen regi eller om den genom avtal överlämnats till en privat utförare. Kommunen är därmed 
skyldig att följa upp och kontrollera inte enbart egna verksamheter utan även verksamheter som 
bedrivs i privat regi i enlighet med kommunallagen 3:16a-18b. 
Kommunfullmäktige ska därför besluta om ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare för varje mandatperiod. I programmet 
ska det anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas 
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses (3:19b kommunallagen). 
Programmet vänder sig utförare av kommunalt finansierad verksamhet och i synnerhet privata 
utförare. Aktualisering och uppdatering av programmet görs i mål och budget varje år. 

Mål för verksamheten 
Mål för verksamheten beslutas av Kommunfullmäktige årligen i kommunens ”mål och budget” 
nedbrutet i 9 långsiktiga mål som gäller för samtliga nämnder under mandatperioden. Målen 
gäller för all kommunalt finansierad verksamhet. De fastställda målen i kommunens ”mål och 
budget” anger riktningen och ska beaktas vid upphandling och avtalsskrivning i den mån det är 
relevant. 

Programmets omfattning 
Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar, det vill säga inom alla 
verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och fritid, skola och förskola, hälso- och 
sjukvård, gator och park, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur etc. 
Programmet riktar sig främst mot kommunala verksamheter som tydligt riktar sig till och rör 
invånarna. Det kan handla om såväl hela verksamheter (exempelvis särskilda boende för äldre) 
som delar av en verksamhet med stor betydelse för invånaren/brukaren (exempelvis 
måltidsverksamhet och lokalvård i skolan). 
Programmet gäller inte retroaktivt för avtal ingångna före ändringar i lagtext. En successiv 
implementation av detta program kommer därför ske vartefter avtal med utförare förnyas. 

Mål och riktlinjer för uppföljning 
Generella mål för uppföljning 

• Säkerställa kraven i avtalen är uppfyllda och att minimera och förebygga brister hos 
utförarna, till exempel bristande kvalitet och ekonomiska oegentligheter. 

• Utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs hos utförarna genom att resultaten av 
uppföljningarna läggs till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet. 

• Utveckla och förbättra styrning, till exempel genom att ändra avtalsskrivningar och 
förbättra informationen och den löpande dialogen med utförarna. 

Generella riktlinjer för uppföljning 

• Ansvaret för uppföljning ska organiseras så att de krav som finns på oberoende 
granskning och kompetens hos granskaren säkerställs. 

• Styrelse och nämnder ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för 
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uppföljningsarbetet. 
• Kontroll och uppföljningsarbetet av verksamhet som drivs i egen regi ska utformas på 

liknande sätt som för privata utförare gällande den egen regi som verkar inom samma 
regelverk och konkurrerar med privata utförare. 

Definition av utförare 
Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har 
hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika företagsformer som 
aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idébundna organisationer etc. 
Med privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunal bolag. Inte heller avses stiftelse 
som kommunen ensam eller tillsammans med någon annan bildat eller förening där kommunen 
bestämmer tillsammans med någon annan. 
Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande (LOU, LUF) eller 
genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med de privata utförarna. 
Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för 
verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning. 

Konkurrensneutralitet 
Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och verksamheten 
tydligt riktar sig till och rör medborgarna ska likvärdiga villkor gälla för uppdraget och i fråga 
om ersättning för utförandet. Inom programmets omfattning gäller detta ovillkorligen 
verksamhet enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. 

Allmänhetens insyn 
Av kommunallagen 3:19a framgår att kommunen ska se till att när avtal sluts med privat utförare 
så ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. 
Nämnder ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 
insyn i den verksamhet som lämnas över till utföraren. Det ska i avtalet skrivas in att utföraren 
ska lämna information som kommunen begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter 
begränsas till att omfatta sådana uppgifter som inte strider mot lag eller författning eller anses 
utgöra företagshemligheter. 
Den information som begärs in ska ha en koppling till upphandlingen och avtalet samt den 
kommunala verksamhet som utförs. Information som kan begäras kan exempelvis röra kvalitet, 
avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, miljöarbete, integration, jämställdhet och 
årsredovisning. 
Allmänheten ges inte rätt att direkt få ut handlingar av utföraren utan det är endast kommunen 
som kan begära ut uppgifter. De uppgifter som kommunen erhållit blir allmänna handlingar i 
kommunen. 
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Informationsskyldighet 
Kommunens informationsskyldighet framgår av kommunallagen 6:8a som stadgar att när 
enskilda personer kan välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga 
utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig. Nämnderna 
ansvarar att informationsskyldigheten uppfylls via information på kommunens hemsida. 
Information ska finnas om den egna verksamheten och om privata utförares verksamheter som 
finns inom kommunen. 

Nämndernas ansvar 
Enligt kommunallagen 6:7 ska nämnderna ”var och en inom sitt ansvarsområde se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller 
när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 3:16 har lämnats över till 
någon annan”. 
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att 
detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med utförare. 
Vidare ansvar nämnderna för att utarbeta en uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet ska följas upp i enlighet med detta programs mål och riktlinjer. Planen ska normalt 
vara en bilaga till nämndens internkontrollplan och ska omfatta samtliga utförare oavsett 
driftsform. 
Granskningar och uppföljningar ska genomföras på ett systematiskt sätt och ändamålsenligt sätt. 
Resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas i nämnden, vidare ska 
resultaten bidra till kvalitetsutveckling av nämndernas verksamheter. 

Återrapportering till kommunfullmäktige 
Återrapporteringen av nämndernas arbete med uppföljningar sker via den årligt återkommande 
uppföljningen av internkontrollplanearbetet för nämnderna till kommunfullmäktige. 
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Bilaga 10 Uppföljningsplan 
Uppföljning Material Inlämnas till 

ekonomikontoret 
Kommunfullmäktige/ 
Kommunstyrelse 

 Februari Nämnder, 
styrelse  

Ekonomisk årsprognos 
(indikativ) 

mars 2022  Anmäls i Ks  

April Nämnder, styrelse  Ekonomisk årsprognos  maj 2022  Anmäls i Ks  

Juni-juli Nämnder, 
styrelse 

 Ekonomisk årsprognos  augusti 2022  Anmäls i Ks  

Augusti Nämnder, styrelse  Delårsbokslut och 
årsprognos.  

september-oktober 2022  Delårsbokslut Ks i 
oktober. Delårsbokslut Kf i 
november.  

 Augusti Helägda bolag   Delårsbokslut och 
årsprognos Prognos över 
uppfyllelse av ägardirektiv 
och avkastningskrav  

september-oktober 2022  Delårsbokslut i Ks i 
oktober och Kf november.  

Oktober-november 
Nämnder, styrelse 

 Ekonomisk årsprognos  november-december 2022  Anmäls i Ks  

 November Nämnder, 
styrelse  

 Verksamhetsplaner  januari 2022 Anmäls i KF mars 2022 

 December Nämnder, 
styrelse  

 Årsbokslut, 
förvaltningsberättelse 
uppföljning av uppdrag, 
mål,  

februari-mars 2023 Mars 2023 i Ks April 2023 
i KF 

 December Helägda bolag   Bolagens uppföljning av 
verksamhet, ägardirektiv, 
avkastningskrav, 
årsbokslut och 
förvaltningsberättelse  

februari-mars 2023 Mars 2023 i Ks April 2023 
i KF 
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Handläggare 
Robert Fåhraeus 
Samhällsbyggnadskoordinator 

Tjänsteskrivelse 
2021-07-07 

Diarienummer 
KS-2021/533 

   
 

Kommunstyrelsen 

Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till 
Käppalaförbundet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
Knivsta kommun ansöker om att ansluta sig till Käppalaförbundet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutet innebär att Knivsta kommun går vidare med att ansluta sig till Käppalaförbundet 
enligt förbundets framtagna avtal.  
 
Bakgrund 
Roslagsvatten AB har utrett frågan om Knivsta kommuns framtida avloppsrening på 
kommunens uppdrag och har kommit fram till att en anslutning till Käppala är den bästa 
framtida lösningen. Beslutet innebär att Knivsta kommuns allmänna avloppsnät ansluts till 
Käppalaförbundets avloppsanläggningar. 
Inom Käppalaförbundet har förbundets styrelse godkänt anslutningen och beslutet att 
acceptera avtalet med Knivsta kommun beslutades formellt i Käppalaförbundets fullmäktige 
18/5 2021. Under hösten 2021 har sedan medlemskommunerna att ratificera förslaget om 
justering av förbundsordning samt godkännande av avtalet.  
Beslut togs i samhällsutvecklingsnämnden 2021-06-14 att väcka förslaget till beslut i 
kommunfullmäktige. 
Lokala lösningar 
Formellt utifrån förbundsordningen är varje medlemskommun skyldig (§ 17a) att helt ansluta 
avloppsanläggningarna inom kommunen till förbundets anläggningar. Denna formulering ska 
ses utifrån perspektivet att förbundet bildades innan lagen om allmänna vattentjänster fanns 
och dåtidens avlopp rann orenat ut i recipient. Idag finns vattentjänstlagen som reglerar 
rätten/tvånget till anslutning av fastigheter och förbundet tror inte själva att detta krav skulle 
hålla vid en juridisk prövning. Förbundsordningen medger även en möjlighet att ansöka om 
dispens från detta krav (§17b). Förbundets inställning är att man inte ser några hinder för 
den typen av lokala lösningar och att det sannolikt inte finns grund för att neka ett sådant 
önskemål. Källsorterande avloppssystem diskuteras redan inom förbundets kommuner 
(Stockholm) som även ingår i samarbetet MACRO*. Hur  den ekonomiska regleringen 
påverkas kan inte besvaras i dagsläget.  
*Projektet MACRO (Mat i cirkulära robusta system) är ett Vinnova-projekt som dokumenterar 
processer för utveckling av källsorterande system i urban miljö genom att sammanställa 
erfarenheter från det system som byggs och idrifttas under våren 2020 i Oceanhamnen i 
Helsingborg och applicera det i planering och projektering av system som ska utvecklas för 
Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och Visborg i Visby. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär en kostnad för kommunen. Anslutningsavgiften kommer att utgöra upp till 
90 miljoner kronor. Knivsta kommuns ekonomikontor meddelar att förutsättningarna finns att 
finansiera detta. Projektering samt ut- och ombyggnad av avloppsanläggningen hanteras av 
Roslagsvatten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-07 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 2021-06-14, §  
Bilaga 1 Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet framtaget av Käppalaförbundet. 
Bilaga 2 Förändringar i förbundsordning 
Bilaga 3 Presentation av Käppalaförbundet 210428 
Bilaga 4 Lokaliseringsutredning nytt avloppsreningsverk, COWI, 210428 
Bilaga 5 Utredning om källsorterande avlopp, Ecoloop, 210428 
Bilaga 6 Roslagsvattens kompletterande information om preliminär tidplan 
Bilaga 7 Käppalaförbundets förbundsordning 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
 
 
 
Emma Lundbergh 

Samhällsbyggnadschef 
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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? 
Förslaget bedöms gynna samtliga kommuninvånare. 
 
 
 
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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  Samhällsutvecklingsnämnden 
 

PROTOKOLL 10 (15)  

Sammanträdesdatum  

2021-06-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 61   Dnr: SUN-2021/248 
 

Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

Knivsta kommun ansöker om att ansluta sig till Käppalaförbundet 

 

Reservation 
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet. (Protokollsbilaga 3.) 

Yrkanden 
Johan Helenius (SD) yrkar avslag på förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslutet innebär att Knivsta kommun går vidare med att ansluta sig till Käppalaförbundet 
enligt förbundets framtagna avtal.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-17 
Bilaga 1 Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet framtaget av Käppalaförbundet. 
Bilaga 2 Förändringar i förbundsordning 
Bilaga 3 Presentation av Käppalaförbundet 210428 
Bilaga 4 Lokaliseringsutredning nytt avloppsreningsverk, COWI, 210428 
Bilaga 5 Utredning om källsorterande avlopp, Ecoloop, 210428 
Bilaga 6 Roslagsvattens kompletterande information om preliminär tidplan 
Bilaga 7 Käppalaförbundets förbundsordning 
 
Robert Fåhraues, samhällsbyggnadskoordinator och Terees von Stedingk, Roslagsvatten, 

föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
 
  



 § 118 Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet - KS-2021/533-1 Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet : SUN § 61, 2021-06-14, Anslutning avlopp till Käppalaförbundet

 SUN 2021-06-14, Protokollsbilaga 1   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2021-06-14 

Reservation Punkt 10. Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppala förbundet  
 
 
Vi yrkar avslag eftersom vi inte anser att Knivsta ska bygga så mycket att det krävs att ansluta till Käppala. Vi 
begär en ny utredning av vad det skulle kosta att utöka kapaciteten i befintligt reningsverk. En anslutning till 
Käppala kommer att innebära antingen en skattehöjning och/eller kraftigt ökade utgifter för 
kommuninvånarna. 
 
 
 
 
 
Johan Helenius SD Knivsta 
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Bilaga 1  Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet 

Anslutningsavtal mellan Knivsta kommun och Käppalaförbundet 
Mellan Knivsta kommun med organisationsnummer 222000- 3013, nedan kallat kommunen, och 
Käppalaförbundet med organisationsnummer 222000-0117, nedan kallat förbundet, träffas härmed 
följande avtal angående anslutning av avloppsvatten från kommunen till förbundets anläggningar, 
varmed i det följande avses förbundets reningsverk (Käppalaverket), tunnelsystem och övriga 
anläggningar som ägs och drivs av förbundet. 

Med anslutningspunkten avses i detta avtal den punkt vid förbundets tunnelsystem i Sigtuna 
kommun där avloppsvatten från kommunen ska ledas in i förbundets anläggning. Den närmare 
gränsdragningen mellan förbundet och kommunen såvitt avser anslutningspunktens exakta placering 
och utformning ska preciseras i samband med projektering och utgår från Käppalaförbundets ”Policy 
för anslutningar”. 

Med anslutningstidpunkten avses i detta avtal den dag då avloppsvatten från kommunen börjar 
avledas till och mätas vid anslutningspunkten. Käppalaförbundets styrelse fastställer när 
anslutningstidpunkten infallit.   

§ 1 
Kommunen ska på nedan angivna villkor samt vid vart tillfälle gällande förbundsordning till 
förbundets anläggningar ansluta och avleda avloppsvatten från de områden som framgår av kartan i 
bilaga 1 till detta avtal (områden inom blå avgränsningslinje). Övriga områden inom Knivsta kommun 
(inom röd avgränsningslinje) ingår ej i anslutningen men kan komma att anslutas genom separata 
anslutningsavtal vid senare tillfällen.   

Förbundet har med anledning av kommunens anslutning ingått avtal med Sigtuna kommun m.fl. 
enligt vilket förbundet förvärvar tunnelsystem i Sigtuna kommun. Förvärvet av tunnelsystemet 
fullbordas, förutsatt att erforderliga godkännanden erhålls, den dag då kommunen börjar avleda 
vatten till förbundets anläggning. Referenser i detta avtal till förbundets anläggning innefattar dock 
nämnda tunnelsystem i Sigtuna, oaktat att äganderättsövergången ännu inte har fullbordats.  

Käppalaförbundet medger att Kommunen ställer Knivstavatten AB som fakturamottagare och 
primärt betalningsskyldig för avgifter och betalningar enligt detta avtal. Kommunens 
betalningsskyldighet kvarstår dock oinskränkt.  

§ 2 
Avloppsvattnet från kommunen ska ledas in i förbundets anläggning vid anslutningspunkten. Mätning 
av flödet ska ske genom förbundets försorg. Ledningar fram till anslutningspunkten ombesörjs 
genom kommunens försorg, vilka ledningar inte ska ingå i förbundets anläggning och således inte 
ägas av förbundet.  

Kommunen ska på egen bekostnad inrätta mätutrustning (och tillhörande utrustning) i anslutning till 
kommungränsen mellan Sigtuna kommun och kommunen. Mätrustningen (och tillhörande 
utrustning) ska ägas av förbundet genom att sådan egendom överlåts till förbundet på 
anslutningstidpunkten för en köpeskilling om (1) krona, varefter underhållsansvaret övergår till 
förbundet. Den närmare gränsdragningen mellan förbundet och kommunen såvitt avser placering,   
ägande, underhåll och liknande ska preciseras i samband med projektering. Förutsättningarna i § 3 
om förbundets godkännande av leverantör/entreprenör och garantirättigheter m.m. ska också gälla 
avseende mätutrustningen.  
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Bilaga 1  Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet 

§ 3 
Kommunen ska ombesörja och bekosta utförandet av de anläggningar och installationer (inklusive 
men inte begränsat till mätutrustning och en eller flera pumpstationer) som erfordras för att ansluta 
kommunens avloppsystem till förbundets anläggning. Förbundet ska godkänna den entreprenör 
och/eller leverantör som ska utföra arbetena samt avtal med sådan entreprenör/leverantör och 
garantirättigheter mot leverantör/entreprenör ska tillfalla förbundet, i den mån egendomen ska ägas 
av förbundet. Om det påkallas av förbundet ska ett särskilt avtal om installationsarbeten m.m. ingås.  

§ 4  
Efter ansökan från kommunen till förbundet ska nya anslutningar till förbundets anläggning prövas av 
förbundets förbundsstyrelse, om inte vid var tid gällande förbundsordning och tillhörande 
anslutningspolicy anger annat.  

För det fall sådan ny anslutning till förbundets anläggning godkänns av förbundet ska parterna, om 
det påkallas av förbundet, ingå ett särskilt avtal om installationsarbeten och andra liknande arbeten i 
enlighet med villkoren i § 3, om inte vid var tid gällande förbundsordning och tillhörande 
anslutningspolicy anger annat. 

§ 5 
För anslutna områden och avlopp till förbundets anläggning enligt 1 § ska gälla vad som föreskrivs i 
vid varje tidpunkt gällande förbundsordning för förbundet. 

§ 6 
Kommunen ska erlägga avgifter till förbundet från anslutningstidpunkten. Avgifterna beräknas i 
enlighet med vid varje tidpunkt gällande förbundsordning. 

§ 7 
Kommunen utser från anslutningstidpunkten förbundsfullmäktigeledamöter enligt vid varje tidpunkt 
gällande förbundsordning. 

§ 8 
För rätten att avleda avloppsvatten från anslutna områden enligt § 1 ska kommunen erlägga en 
anslutningsavgift. Anslutningsavgiften ska motsvara kommunens andel av förbundets bokförda 
värden på anläggningstillgångar vid anslutningstidpunkten. Vid beräkningen ska kommunens andel av 
bokförda värden anses motsvara kommunens andel av det totala antalet personekvivalenter som 
belastar förbundets anläggning vid anslutningstidpunkten.  

En tilläggsavgift, som del av anslutningsavgiften, ska erläggas om kommunens andel av den totala 
mängden personekvivalenter som belastar förbundets anläggning har ökat vid en avräkning som ska 
ske vid det årsskifte som inträffar närmast efter fem år efter anslutningstidpunkten. Tilläggsavgiften 
ska beräknas som kommunens andel av det totala antalet personekvivalenter som belastar 
förbundets anläggning vid avräkningen, multiplicerad med förbundets bokförda värden på 
anläggningstillgångar vid anslutningstidpunkten, varvid avdrag ska göras för det belopp som tidigare 
erlagts. 

Antalet personekvivalenter som belastar förbundets anläggning ska beräknas i enlighet med vid varje 
tidpunkt gällande förbundsordning. 
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Bilaga 1  Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet 

§ 9 
Anslutning av kommunens avloppsvatten till förbundets anläggning, varvid kommunen äger rätt att 
påbörja ledning av vatten till förbundets anläggning, ska ske vid tidpunkt som förbundet anger (vilket 
således är anslutningstidpunkten) och förutsätter att följande villkor är uppfyllda. 

- Förbundets förbundsfullmäktige samt kommunfullmäktige i kommunen och samtliga 
medlemskommuner ska ha fattat lagakraftvunna beslut om godkännande av detta avtal och 
nödvändiga ändringar i förbundsordningen och därmed om kommunens inträde som 
medlem i förbundet samt att giltighetsvillkoren i överlåtelseavtal avseende Sigtunatunneln 
(se § 1 ovan) har blivit uppfyllda.  

§ 10 
Tvister med anledning av detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan parterna, i andra 
hand med hjälp av medling mellan parterna och av från Lidingö kommun utsedda medlare och i sista 
hand av svensk domstol. 

 

Bilaga 1. Karta över anslutna områden i Knivsta kommun 

 

 

Lidingö 2021-xx-xx   Knivsta 2021-xx-xx 

 

 

Käppalaförbundet   Knivsta Kommun 

 

………………………………………………….  ………………………………………………… 
 

………………………………………………….  ………………………………………………… 

………………………………………………….  ………………………………………………… 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2  Förändringar i Käppalaförbundets förbundsordning 

Förslag på ändringar i förbundsordning till Käppalaförbundet 
Med anledning av att Knivsta kommun ansökt om och eventuellt beviljas medlemskap i 
Käppalaförbundet föreslås följande ändringar och nya lydelser i den förbundsordning som godkänts 
och tillämpas vid Knivsta kommuns anslutningstidpunkt. Förändringarna i förbundsordningen föreslås 
träda i kraft vid anslutningstidpunkten som enligt anslutningsavtalet mellan Knivsta kommun och 
Käppalaförbundet fastställs av Käppalaförbundets styrelse under förutsättning att samtliga 
medlemskommuner godkänt nedanstående ändringar i de angivna paragraferna (föreslagna 
ändringar är gulmarkerade): 

Nu gällande Förbundsordning Förslag på ny Förbundsordning 
Denna förbundsordning godkändes vid 
förbundsfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019 
och har därefter antagits av medlemskommunernas 
fullmäktige. Förbundsordningen träder i kraft den 1 april 
2020. 

Denna förbundsordning godkändes vid 
förbundsfullmäktiges sammanträde xxxx-xx-xx och har 
därefter antagits av medlemskommunernas fullmäktige. 
Förbundsordningen träder i kraft vid Knivsta kommuns 
anslutningstidpunkt xxxx-xx-xx. 

§ 1 Medlemmar, namn och säte 
Kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna till ett 
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna 
i kommunallagen.  
 
Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i 
Lidingö stad. 
Med ”medlemskommun” avses medlem i 
kommunalförbundet Käppalaförbundet. 
 

§ 1 Medlemmar, namn och säte 
Kommunerna Danderyd, Knivsta, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna till ett 
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna 
i kommunallagen.  
 
Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i 
Lidingö stad. 
Med ”medlemskommun” avses medlem i 
kommunalförbundet Käppalaförbundet 

§ 11 Styrelse 
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av 
fullmäktige tillsatt valberedning, utse en förbundsstyrelse 
som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut. 
Förbundsstyrelsen ska bestå av elva ledamöter. För varje 
ledamot utses därjämte en ersättare. Varje 
medlemskommun ska vara representerad i förbundets 
styrelse med en ledamot och en ersättare.  
 
Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och 
räknas från den 1 januari året efter det år då val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för 
förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.  
Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de 
ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet 
har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera 
till arbetsutskottet.  
 

§ 11 Styrelse 
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av 
fullmäktige tillsatt valberedning, utse en förbundsstyrelse 
som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut. 
Förbundsstyrelsen ska bestå av tolv ledamöter. För varje 
ledamot utses därjämte en ersättare. Varje 
medlemskommun ska vara representerad i förbundets 
styrelse med en ledamot och en ersättare.  
 
Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och 
räknas från den 1 januari året efter det år då val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för 
förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.  
Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de 
ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet 
har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera 
till arbetsutskottet.  
 

§ 23 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft 2020-04-01. 
Föregående förbundsordning som trädde i kraft 2007-03-01 
upphör samtidigt att gälla. 
I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser 
avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet 
 

§ 23 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft vid Knivsta kommuns 
anslutningstidpunkt som fastställs av Käppalaförbundets 
förbundsstyrelse. Föregående förbundsordning upphör 
samtidigt att gälla. 
I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser 
avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet 
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Käppalaförbundet – inte bara avloppsrening 

Knivsta framtida avloppsrening 
Seminarium 2021-04-28
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Käppalaförbundet idag 

• Ca 730 000 anslutna inklusive industrier i förbundets 11 medlemskommuner

• Stort fokus på resursutvinning och optimering sen den senaste utbyggnaden i 
slutet på 90-talet

• Vid jämförelser med branschkollegor framgår en hög prestanda och 
resurseffektivitet 



 § 118 Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet - KS-2021/533-1 Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet : Bilaga 3 Presentation Käppalaförbundet 210428

• Mycket hög reningsgrad historiskt 

Effektiv rening med låg resursförbrukning
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Effektiv rening med låg resursförbrukning 

• Låg resursförbrukning trots hög reningsgrad 
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Låg avgift till medlemmarna 

• Effektiv rening ger låg avgift för medlemskommunerna – tydliga 
stordriftsfördelar

• Käppalaförbundet står dock enbart för ca 13% av den totala VA-taxan
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Nytt tillstånd och nya reningskrav 

• För att möta tillväxten i medlemskommunerna och nya lagkrav enligt vattendirektivet 
har ett nytt verksamhetstillstånd utfärdats 

• Dom vann laga kraft 2019-06-25 och ger 7 års tidsfrist innan nya reningskrav ska gälla 

– Kraftig minskning av utsläppen till havet – trots ökad anslutningsgrad! 

– Även krav på rening av läkemedelsrester och andra skadliga substanser 
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Investeringar för nya krav 

• Omfattande investeringar nödvändiga – nära 2 miljarder under kommande 7 års-period  

– En storsatsning på miljön i vår skärgård som säkrar vattentjänsterna i medlemskommunerna en lång 
tid framöver
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Resursutvinning allt mer viktigt  

• Sen utbyggnationen på 90-talet har fokus lagts allt 
mer på resursutvinning
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• Sen utbyggnationen på 90-talet har fokus lagts allt 
mer på resursutvinning

• Revaq-certifierade 

Resursutvinning allt mer viktigt
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Resursutvinning allt mer viktigt 

• Sen utbyggnationen på 90-talet har fokus lagts allt 
mer på resursutvinning

• Revaq-certifierade 

• Fordonsgasproduktion 



 § 118 Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet - KS-2021/533-1 Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet : Bilaga 3 Presentation Käppalaförbundet 210428

• Sen utbyggnationen på 90-talet har fokus lagts allt 
mer på resursutvinning

• Revaq-certifierade 

• Fordonsgasproduktion 

• Värmeåtervinning från utgående vatten 

Resursutvinning allt mer viktigt 
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• Sen utbyggnationen på 90-talet 
har fokus lagts allt mer på 
resursutvinning

• Revaq-certifierade 

• Fordonsgasproduktion 

• Värmeåtervinning från utgående 
vatten 

• Nettoleverantör av energi..

Resursutvinning allt mer viktigt 

!
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Nästa steg – klimatfrågan!   

• Vi är redan nu en resursutvinningsanläggning som enligt principen för cirkulär ekonomi 
bidrar till samhällets strävan efter kretslopp 

• Vi är förberedda för läkemedelsrening  

• Kan vi samtidigt också bidra till sänkta utsläpp av växthusgaser ? 

• Vad har vi för ”carbon footprint” ?
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• Och hur gör vi detta? 

1. Se till att vara stor

2. Producera fjärrvärme & köp grön el

3. Ta ut organiskt material och producera gas 

4. Ändrad kväverening med minskade lustgasutsläpp

Storlek på reningsverk 

Stora reningsverk upp till 100 
ggr mer energieffektiva! 
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Övriga incitament för anslutning 

• Regionalt samarbete i viktiga miljöfrågor  

– Käppalaförbundet är en stark aktör vad gäller FoU inom VA 
och har stor påverkansmöjlighet gentemot myndigheter och 
beslutsfattare 

• Tydlig miljönytta 

– Värnar Mälaren 

• Redan medlem i systerförbundet Norrvatten 

• Ekonomiskt fördelaktigt för samtliga att bli större 
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Frågor? 
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28 APRIL 2021

LOKALISERINGSUTREDNING1

Lokaliseringsutredning 
nytt avloppsreningsverk 

Peter Norberg, Miljöspecialist  
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LOKALISERINGSUTREDNING NYTT AVLOPPSRENINGSVERK2

Lokaliseringsutredningen:

› Har utgått från de tre platserna i Förstudien 
Knivstas framtida avloppshantering

1. Haknäs

2. Vassunda  

3. Skottsila 

› Tittat på ett större område runt omkring dessa, ur 
olika perspektiv

› Studerat de närliggande möjliga recipienterna   

› Samt ett diskussionsalternativ - utbyggnad av 
befintligt reningsverk i Knivsta, utloppsledning till 
annan recipient

Lokaliseringar
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Urvalskriterier

3

I utredningen har följande urvalskriterier ställts upp som i 
största möjliga mån ska uppfyllas för att en placering ska 
bedömas vara lämplig för ett nytt reningsverk:

28 APRIL 2021

LOKALISERINGSUTREDNING NYTT AVLOPPSRENINGSVERK

› Status i recipienten får 
inte försämras.

› Möjlighet ska finnas att 
anlägga ett lämpligt 
ledningsstråk från Knivsta 
till verket, och från verket 
till recipient.

› Områden med 
översvämningsrisk
ska undvikas.

› Verket bör inte placeras på 
jordbruksmark eller 
skyddsvärd naturmark
eller kulturmark.

› Mark bör om möjligt 
ägas av kommunen 
(Roslagsvatten). 

› Det bör finnas bra
transportmöjligheter 
till verket.
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Recipienter 

4

I utredningen har tre recipienter 
utretts:

Ekoln/Kyrkviken (del av Mälaren)

Lövstaån (nuvarande recipient)

Garnsviken (del av Mälaren)

Vattenförekomster som omfattas av 
miljökvalitetsnormer. 
Status som inte får försämras!

28 APRIL 2021
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Status recipienter

5
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LOKALISERINGSUTREDNING NYTT AVLOPPSRENINGSVERK

LÖVSTAÅN – Vattenförekomst 

WA21976589 

  Grupp Kvalitetsfaktor Status Kommentar 

Ekologisk 
status 

Biologiska Kiselalger 
(påväxt) 

Måttlig Näringspåverkan 

  Bottenfauna Ej klassad  

  Fisk Måttlig Bristande 
konnektivitet 

 Fysikalisk- 
kemiska 

Näringsämnen Otillfredsställande Fosfor 

  Försurning Ej klassad  

  Förorenande 
ämnen 

Måttlig Ammoniak och 
nitrat 

 Hydromorfo-
logiska 

Konnektivitet Dålig Vandringshinder 

  Hydrologisk 
regim 

Otillfredsställande Rätningar 

  Morfologiskt 
tillstånd 

Otillfredsställande Vattendragsfårans 
form har ändrats  

Kemisk 
status 

 Prioriterade 
ämnen 

Uppnår ej god PDBE 
Kvicksilver 
TBT 
PFOS 

 

MÄLAREN- GARNSVIKEN 
Vattenförekomst 
WA97039841 

 Grupp Kvalitetsfaktor Status Kommentar 

Ekologisk 
status 

Biologiska Växtplanktion God  

  Makrofyter Måttlig Övergödning 

  Fisk Ej klassad  

 Fysikalisk- 
kemiska 

Näringsämnen Måttlig Fosfor 

  Ljusförhållanden God Siktdjup ca 2 m 

  Syrgasförhållanden Ej klassad  

  Försurning Hög pH över 6,5 

  Särskilt 
förorenande 
ämnen 

God Flera ingående 
ämnen 
underskrider 
gränsvärden. 

 Hydromorfo-
logiska 

Konnektivitet Hög  

  Hydrologisk regim Hög  

  Morfologiskt 
tillstånd 

God  

Kemisk 
status 

 Prioriterade ämnen Uppnår ej 
god 

Bromerad 
difenyleter 
(PDBE) 
Kvicksilver 

 

MÄLAREN- EKOLN 
Vattenförekomst 
WA73183242 

 Grupp Kvalitetsfaktor Status Kommentar 

Ekologisk 
status 

Biologiska Växtplankton Måttlig Näringsämnespåverkan 

  Bottenfauna God Goda 
syrgasförhållanden 

 Fysikalisk- 
kemiska 

Näringsämnen Måttlig Fosfor 

  Ljusförhållanden God Siktdjup 2 meter 

  Särskilt 
förorenande 
ämnen 

God Gränsvärden för 
ammoniak, arsenik och 
nitrat underskrids. 

 Hydromorfo-
logiska 

Konnektivitet   

  Hydrologisk regim God Viss påverkan i form av 
reglering, men inom 
god status 

  Morfologiskt 
tillstånd 

Måttlig Svämplan och 
markanvändning runt 
sjön 

Kemisk 
status 

 Prioriterade ämnen Uppnår 
ej god 

Antracen 
Bromerad difenyleter 
(PDBE) 
Kvicksilver 
PFOS 
TBT 
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Sammanfattning recipienter

6

RECIPIENT BESKRIVNING BEDÖMNING

Lövstaån Utsläpp i Lövstaån bedöms kunna sänka status på kvalitetsfaktorn Näringsämnen

-> otillfredsställande till dålig. 

Utsläpp bedöms också kunna påverka kvalitetsfaktorn Flöde negativt. 

Det finns också risk att status sänks på Garnsviken nedströms.

Försämra status = 

Ej möjligt

Garnsviken Fosformängderna från ett nytt reningsverk bedöms kunna försämra Garnsvikens 

status -> måttlig till otillfredsställande.

Det kan utredas om Alasjön skulle kunna fungera som ett ytterligare reningssteg innan 

utsläpp till Garnsviken. Det behöver i så fall fastställas att Alasjön har förutsättningar 

att rena en stor del av avloppsreningsverkets belastning. Samråd med Sigtuna 

kommun skulle behövas, då de arbetar med en åtgärdsplan för att minska 

fosforbelastningen på Garnsviken. 

Försämra status = 

Ej möjligt

Ekoln Ekoln har en betydligt större vattenvolym än de andra två recipienterna och ekologisk 

status bedöms inte försämras vid en belastning motsvarande 45 000 pe. 

Möjligt

28 APRIL 2021

LOKALISERINGSUTREDNING NYTT AVLOPPSRENINGSVERK
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Sammanfattning recipienter - alternativ

7

RECIPIENT BESKRIVNING BEDÖMNING

Alasjön Det kan utredas om Alasjön skulle kunna fungera som ett ytterligare reningssteg innan 

utsläpp till Garnsviken. 

Det behöver i så fall fastställas att Alasjön har förutsättningar 

att rena en stor del av avloppsreningsverkets belastning. 

Samråd med Sigtuna kommun skulle behövas, då de 

arbetar med en åtgärdsplan för att minska 

fosforbelastningen på Garnsviken. 

Troligtvis Ej möjligt

28 APRIL 2021
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Föreslagen lokalisering 

8
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Ett placeringsalternativ som till största delen 
faller inom de uppsatta kriterierna. 
Det är svårt att hitta placering i ett naturskönt 
område, utpekat för friluftsliv, rik kulturmiljö, 
enskilda markägare, ingen kommunal mark 

Diskussionsalternativ - utbyggnad på befintlig 
plats – fördel att kommunen äger mark, redan 
etablerad verksamhet dvs potentiellt mindre 
motstånd. Samma ledningssträcka

Ett recipientalternativ som troligtvis inte riskerar 
att påverka status (fortsatt utredning)



 § 118 Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet - KS-2021/533-1 Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet : Bilaga 5 Utredning om källsorterande avloppssystem, Ecoloop Knivsta 210428

Källsorterande 
avloppssystem

- Knivstas framtida 
avloppsrening

2021-04-28

Marie Albinsson & Mats Johansson
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Vakuumtoaletter och 
separat hantering av BDT-vatten
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Närings-

återvinning
> 3 ggr mer P

> 7 ggr mer N 

Biogas
60-70% mer

Effektiv värmeutvinning
800 kWh/p/år

Källsorterande avlopp – kan skapa många nyttor

Energieffektiv 

Vattenåtervinning

- Tekniskt Vatten

Läkemedelsrening
Behandla 10 L/p istället för 500 L/p

Minskad klimatpåverkan
50-100 kg CO2/person/år 

Minskad vattenanvändning
50-70  l/person/dygn

Bild från:
Hamse Kjerstadius, NSVA
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Källsorterande system vid nybyggnation 
- Generella slutsatser 

• Få hinder för att bygga fastigheter med källsorterande 
system 
- det fungerar och skapar flexibilitet för framtiden! 

• Potential för ökad hållbarhet
- vattenbesparing, återvinning av vatten, 
- ökad resurshushållning av NPK, 
- ökad produktion biogas och värme-energi

• Löser inte alla utmaningar 
- t ex mikroföroreningar, behov av VA för befintlig 
bebyggelse osv.

• Behövs fler demo och piloter på väg mot uppskalning
• Snabb kunskapsutveckling i och utanför Sverige



 § 118 Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet - KS-2021/533-1 Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet : Bilaga 5 Utredning om källsorterande avloppssystem, Ecoloop Knivsta 210428

Två förstudier genomförda under 2020 

Förstudie vår 2020
Förstudie avseende avloppslösningar för nya stadsdelar 
i Knivsta och Uppsala

Fördjupad förstudie höst 2020
Källsorterande avloppslösningar i Knivsta och Sydöstra 
Uppsala i samarbete mellan utredningen Samordning 
för bostadsbyggande och Uppsala och Knivsta 
kommuner.

Målsättning:
- Stötta kommunerna och va-bolagen i Knivsta och 
Uppsala i kommande beslutsfattande angående 
avloppslösningar
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Slutsatser 
– Källsorterande avloppslösningar i Knivsta

• Installation av källsorterande avlopp på fastighetsnivå ingen 
motsättning till beslut om vägval för befintligt ARV i Knivsta

• Källsorterande avloppslösningar kan redan idag vara ett komplement
till den befintliga allmänna avloppsanläggningen i Knivsta

• Källsorterande avlopp kan skapa flexibilitet inför framtiden 
-> Vilka krav ställs på Knivstas vatten- och avlopp i ett 100 –
årsperspektiv?

• Krävs mer kunskap om konsekvenser för Roslagsvatten och 
kommunen innan beslut om större satsning
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Två alternativ i den fördjupade förstudien

• Båda alternativen är komplement till annan avloppsrening

• Utgångspunkten var 6500 lägenheter

Alternativ 1: Källsortering av klosettvatten med behandling hos lantbruk och 
rening av BDT-vatten på områdesnivå

Alternativ 2: Källsortering av klosettvatten med gemensam avancerad 
behandling och BDT-rening

• Ingen lokaliseringsutredning är genomförd

• Alternativen är inga nyckelfärdiga lösningar och de behöver utredas vidare 

• Framförallt alternativ 2 har diskuterats som ett alternativ vid nybyggnation 
men alternativ 1 har flera fördelar i den lilla skalan
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Alternativ 1
Källsortering av klosettvatten med behandling hos lantbruk 
och rening av BDT-vatten på områdesnivå
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Alternativ 1 
Fördelar:
-Fungerar även i liten skala
-Tekniken används för små avlopp
-Näringen i klosettvattnet kan 
återföras till jordbruksmark

Nackdelar:
-Ytkrävande med filterbäddar för 
BDT
-Lokala utsläpp/tillståndsprövning
-Klosettvattnet kräver transporter 
med tankbil
-Osäkerhet i avsättningen?
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Alternativ 2 
Källsortering av klosettvatten med gemensam 
avancerad behandling och BDT-rening
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Alternativ 2
Fördelar:
-Näringsåtervinning, näringen i en 
torr produkt
-Avancerad rening, låga utsläpp till 
recipient
-Förutsättningar för mer biogas, 
värmeutvinning och 
återanvändning av vatten

Nackdelar:
-En ny typ anläggning, kräver 
utredningar och utvecklingsarbete
-Recipientproblematik/
tillståndsprövning
-Kräver beslut om ett större 
område/skala
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Jämförelse miljöpåverkan - alternativ 1 och 2
0 = nuvarande konventionell avloppsrening

Alternativ 1 Alternativ 2
Utsläpp till vatten + + / ++ 
Utsläpp av mikroföroreningar 

och oönskade ämnen till 

vatten och mark

0 ++

Utsläpp till luft ? ? 

Energi och klimat 0 / ? + / ?

Återvinning av växtnäring + + +
Biogasproduktion - +
Återvinning av vatten 0 / + +
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Diskussion om Ekonomi

• Saknas underlag från genomförda projekt och svenska förhållanden

• Merkostnader hanterbara på fastighetsnivå (!?)

• Osäkerhet om merkostnad för ledningsnät och behandling

• Investering och drift för planerade och byggda system 
– ny kunskap under 2021-2022 - använda ”genomtänkt” metodik

• Samhällsekonomi – hur värdera nyttor utöver de krav som idag 
ställs på försörjningen med vattentjänster?

• Vem / vilka ska ta den ekonomiska risken?
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Slutord

Politiskt beslut och uppdrag behövs om satsning på att utreda 
och eventuellt bygga källsorterande avloppssystem

• Förvaltningsövergripande projektgrupp inkl Roslagsvatten

• Mandat och resurser till berörda förvaltningar och bolag

• Tydliggöra vilka områden och detaljplaner som ska ingå
alternativ 1 -> alternativ 2
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Tack! Frågor?

marie.albinsson@ecoloop.se

mats.johansson@ecoloop.se
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DOKUMENT ID: 20210505‐30117 
DATUM 2021‐05‐19 | SIDAN 1 (1) 

 

 

Kompletterande information i ärende om förslag till Knivsta 
kommun om att ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet 

Knivstavatten lämnade i mars 2020 över ett ärende till Knivsta kommun med förslag om att 
kommunen skulle ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet. Roslagsvatten har ombetts 
komplettera Knivstavattens ärende med avseende på hur processen ser ut framåt.  

Den preliminära tidplanen och processen framåt ser ut som följer: 

 

18/5 ‐21   Käppalaförbundets fullmäktige tar beslut om avtalet 

Höst ‐21   Käppalaförbundets samtliga medlemskommuner ratificerar förslag om 
justering av förbundsordning och godkännande av avtal 

 Knivsta kommun tar beslut om att ansöka om medlemskap 

 Käppalaförbundet och Knivsta kommun signerar avtal om medlemskap 

 Roslagsvatten påbörjar planeringsfasen och tillsätter en organisation för 
arbetet (projektledare, projektering, teknik, miljö, lantmäteri, inköp, 
kommunikation mm) 

 Roslagsvatten uppdaterar projektplan (identifiera tidskritiska arbeten, 
preciserad budget och tidplan, utredning av behov av tillstånd, dispenser, 
avtalsfrågor och ledningsrätt, utredning av samarbeten, förberedande 
samråd med samhällsviktig infrastruktur, inventering av området, 
framtagande av avtal, MKB mm) 

 Roslagsvatten upprättar genomförandeavtal med Sigtuna kommun (ev. 
2022) 

2022‐2026   Roslagsvatten genomför projektet i nära dialog och ev. samarbete med 
Knivsta kommun, Sigtuna kommun och Käppalaförbundet 

2026   Slutbesiktning godkänns och Roslagsvatten kan ta anläggningen i bruk  

 Käppalaförbundets styrelse fastställer när anslutningstidpunkten ska infalla. 
Anslutningstidpunkten sker den dag då avloppsvatten från kommunen börjar 
avledas till och mätas vid anslutningspunkten och Knivsta kommun erlägger 
då anslutningsavgift och Knivstavatten erlägger avgifter till förbundet från 
anslutningstidpunkten. 

 Knivsta kommun utser från anslutningstidpunkten ledamöter till 
förbundsfullmäktige enligt förbundsordning. 

Terees von Stedingk 
2021‐05‐05 
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Förbundsordning 
Denna förbundsordning godkändes vid förbundsfullmäktiges sammanträde 
den 22 oktober 2019 och har därefter antagits av medlemskommunernas 
fullmäktige. Förbundsordningen träder i kraft den 25 maj 2020. 

§ 1 Medlemmar, namn och säte
Kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, 
Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö är sammanslutna 
till ett kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna i 
kommunallagen.

Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i Lidingö stad.

Med ”medlemskommun” avses medlem i kommunalförbundet 
Käppalaförbundet.

§ 2 Ändamål
Förbundet är bildat för att enligt bestämmelserna i denna förbundsordning 
omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten.

För fullgörandet av sitt ändamål får förbundet anskaffa och använda resurser 
enligt § 18.

§ 3 Tillkännagivande av protokoll och kungörelser
Tillkännagivande om justering av protokoll, förbundets kungörelser och 
andra tillkännagivanden ska ske på förbundets webbplats samt tillställas 
medlemskommunerna för kännedom. 

§ 4 Organisationsform
Organisationsformen ska vara kommunalförbund med förbundsfullmäktige 
och förbundsstyrelse.

Till förbundsstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott.

§ 5 Fullmäktige 
Val till fullmäktige ska äga rum samma år som de allmänna kommunalvalen 
och ska förrättas av de nyvalda fullmäktige i respektive medlemskommun.

Förbundsmedlem med högst 25 000 invånare utser två ledamöter. 
Förbundsmedlem utser härutöver en ledamot för varje påbörjat ytterligare 
25 000-tal invånare. 

Om härvid jämnt antal ledamöter skulle uppkomma äger den medlem som i 
antal invånare är närmast ovan angiven gräns rätt att utse en ytterligare ledamot.
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Avgörande för antal ledamöter är den officiella folkmängden vid början av 
året närmast före mandatperioden i de områden som inte medgetts undantag 
från anslutningsskyldigheten enligt § 17 a nedan. 

Ersättare till ledamot i förbundsfullmäktige utses samtidigt, till samma antal 
och på samma sätt som de ordinarie ledamöterna. 

Ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare fastställs i budgeten för 
nästkommande år. 

§ 6 Revisorer 
Under de år då allmänna val till kommunfullmäktige förrättas i hela landet 
ska det nyvalda förbundsfullmäktige utse tre revisorer för granskning av 
verksamheten under de fyra följande åren.

§ 7 Rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige
Förbundsmedlem har rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige. 
Ledamöters rätt att väcka ärende (motionsrätten) regleras i kommunallagen. 

§ 8 Beslut 
Om inget annat föreskrivs i kommunallagen fattas beslut i förbundsfullmäktige 
genom enkel majoritet. 

§ 9 Budget och uppföljning 
Förbundet ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). 

Förslag till budget ska göras upp av förbundsstyrelsen. 

Budgeten ska innehålla en verksamhetsplan för verksamheten och ekonomin 
under budgetåret och en ekonomisk inriktning för ytterligare det antal år som 
anges i kommunallagen. Närmare föreskrifter om budgetens innehåll finns i 
kommunallagen.

Budgeten ska fastställas av förbundsfullmäktige före november månads 
utgång. Budgeten ska därefter delges kommunstyrelsen i respektive 
medlemskommun.

Förbundet ska i samband med delårsredovisning överlämna information om 
prognos över det ekonomiska utfallet liksom över utfallet av verksamheten 
till kommunstyrelsen i respektive medlemskommun. 
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§ 10 Årsredovisning och revisionsberättelse 
Årsredovisning och revisionsberättelse ska delges till kommunstyrelsen i 
respektive medlemskommun.

Allmänheten äger rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid det 
sammanträde med fullmäktige då årsredovisningen ska godkännas. 
Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på förbundets 
webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med 
fullmäktige då årsredovisningen ska godkännas. 

§ 11 Styrelse 
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av fullmäktige tillsatt 
valberedning, utse en förbundsstyrelse som svarar för förvaltning och 
verkställighet av beslut. Förbundsstyrelsen ska bestå av elva ledamöter. För 
varje ledamot utses därjämte en ersättare. Varje medlemskommun ska vara 
representerad i förbundets styrelse med en ledamot och en ersättare.

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och räknas från den 1 januari 
året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för förbundsfullmäktige 
vid myndighetsutövning som överlämnats till förbundet av 
medlemskommunerna.

Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de ärenden som ska 
behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet har att avgöra de ärenden som 
styrelsen beslutat delegera till arbetsutskottet. 

§ 12 Förvaltning 
Förvaltningen av förbundets anläggningar och skötseln av dessa ska ledas av 
en direktör, tillsatt av förbundets styrelse.

Förvaltningsorganisationen ska tillsättas av direktören. 

§ 13 Styrning, insyn och kontroll 
Medlemmarnas kommunstyrelser har uppsiktsplikt över 
kommunalförbundet i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen 
(2017:725) och kan begära in de yttranden och upplysningar från 
kommunalförbundet som krävs för att fullgöra denna plikt. 

Förbundet ska löpande kommunicera frågor som rör budget, mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet i verksamheten med medlemskommunerna 
samt upprätta en investeringsprognos med en av medlems kommunerna 
utsedd samrådsgrupp. Samrådsgruppen ska bestå av kommundirektör eller 
motsvarande befattning eller den/de kommundirektören anvisar från medlems-
kommunen. Samrådsgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per år. 
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Investeringsprognosen ska omfatta 15 år framåt i tid och ange hur de 
pågående och planerade investeringarna påverkar förbundets framtida låne- 
och avgiftsbehov.

§ 14 Lån 
Till anskaffande av erforderliga medel för förbundets verksamhet äger 
förbundet uppta lån. Härvid ska iakttas, att sammanlagda lånesumman inte 
vid något tillfälle får överstiga arton hundra miljoner (1.800.000.000) kronor. 
Upptagande av lån till högre belopp än som här angetts får dock ske, om 
samtliga medlemskommuner det medger i särskilt beslut. 

Förbundets styrelse får ej besluta om att påbörja budgeterade investeringar 
vars finansiering ej ryms inom aktuell låneram de närmaste tre åren, om inte 
godkännande av medlemskommunerna medgetts i särskilt beslut enligt 
första stycket.

§ 15 Avgifter
a) För att täcka förbundets kostnader ska varje medlemskommun betala 

följande årsavgifter: Kapitalavgift, Driftavgift och Särskild avgift. 

Förbundsfullmäktige fastställer i budget och årsredovisning storleken på kapital-
avgift och driftavgift. Styrelsen beslutar om taxa för beräkning av särskild avgift. 

b) Kapitalavgift avser att täcka förbundets kapitalkostnader. Av dessa fördelas 
80 % direkt proportionellt mot den ekvivalenta folkmängden i varje 
medlemskommun och 20 % direkt proportionellt mot tillskottsvattenvolymen 
från vardera medlemskommun.

c) Driftavgift avser att täcka förbundets kostnader utöver kapitalkostnaderna. 
Av dessa fördelas 87 % för varje medlemskommun direkt proportionellt 
mot den ekvivalenta folkmängden och 13 % direkt proportionellt mot 
tillskottsvattenvolymen från vardera medlemskommun. Avgiften ska inte 
påverkas av var avloppsvattnet släpps in i förbundets anläggningar. 

d) Ekvivalent folkmängd är medlemskommunernas totala invånarantal 
ökat med kvoten mellan årsvattenförbrukningen hos samtliga övriga 
vattenförbrukare, som inte är att hänföra till enskilda hushåll (yrkesmässig 
verksamhet), och den genomsnittliga årsvattenförbrukningen per invånare 
inom förbundets verksamhetsområde. I den ekvivalenta folkmängden ingår 
inte boende och verksamheter i de områden i en medlemskommun som 
enligt särskilt avtal mellan förbundets fullmäktige och medlemskommun 
medgetts undantag från anslutning enligt § 17 a nedan. 

Med invånarantal avses i föregående stycke medeltalet av den för avgiftsåret 
officiella folkmängden vid årets början och årets slut.

e) Tillskottsvattenvolymen under ett år är den totala avloppsvolymen minskad 
med den totala vattenförbrukningen. Denna beräknas för de delar av en 
medlemskommun som är anslutna till förbundets anläggningar.
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f) Den procentuella fördelningen enligt § 15 b och § 15 c, kan efter förslag från 
förbundets styrelse justeras efter beslut av förbundets fullmäktige.

g) Särskild avgift ska betalas för verksamheter med särskilt förorenat 
avloppsvatten. Avgiften beräknas efter taxa beslutad av förbundets styrelse 
och ska disponeras för att täcka driftkostnader hänförliga till hantering av 
särskilt förorenat avloppsvatten. 

h) Varje medlemskommun ska till förbundet betala den för året beslutade 
preliminära årsavgiften. Den preliminära avgiften baseras på den av 
fullmäktige beslutade budgeten för aktuellt år och fastställs av förbundets 
styrelse. Avgiften faktureras månadsvis med en tolftedel vid varje tillfälle. 

Utjämning mellan den inbetalda preliminära årsavgiften och den av 
fullmäktige respektive styrelsen slutgiltigt bestämda avgiften för samma år 
ska göras senast den 15 december följande år. Den slutliga avgiften baseras på 
den av fullmäktige godkända årsredovisningen för aktuellt år och fastställs av 
förbundets styrelse.  

Betalar medlemskommun inte fakturerad avgift i rätt tid ska medlem betala 
dröjsmålsränta enligt vid varje tidpunkt gällande räntelag.  

Kommun som genom avtal enligt § 18 b nedan, anslutit delar av sitt 
avloppsnät till förbundet utan att vara medlem i kommunalförbundet, kan 
likställas med medlemskommun avseende avgifter till förbundet om detta 
reglerats i avtalet.

§ 16 Andel i tillgångar och ansvarighet för förbindelser 
Varje medlemskommuns andel i förbundets tillgångar står i samma 
förhållande till värdet av alla förbundets tillgångar som summan av 
medlemmens till och med näst föregående år inbetalade avgifter utom drift- 
och särskilda avgifter till summan av alla för samma tid till förbundet erlagda 
avgifter med nämnda undantag.

Medlemskommunens andel i ansvarigheten för förbundets skulder och andra 
förbindelser står i samma förhållande till förbundets samtliga förbindelser 
som i första stycket angetts. 

§ 17 Anslutning 
a) Varje medlemskommun är skyldig att helt ansluta avloppsanläggningarna 

inom kommunen till förbundets anläggningar. Skyldigheten gäller inte de 
områden i en medlemskommun som enligt särskilt avtal mellan förbundet 
och medlemskommunen medgetts undantag från anslutning.

b) Medlemskommun kan för fastigheter som av tekniska och/eller ekonomiska 
orsaker inte rimligen bedöms kunna anslutas till förbundets anläggningar kan 
av förbundets styrelse lämnas dispens från anslutningsskyldigheten enligt 
§ 17 a. Dispens beslutas av förbundets styrelse.
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c) Medlemskommun ska meddela förbundet om förekomsten av verksamheter 
inom kommunen, vilkas avloppsvatten inte har samma sammansättning 
som hushållsspillvatten. Sådant meddelande ska lämnas i god tid innan 
avloppsvattnet från tidigare inte anmäld inrättning får tillföras ledningsnät, 
anslutet till förbundets nät. 

Medlemskommun ska vidare meddela förbundet om framtida 
utvecklingsplaner.

d) Förbundet kan ställa villkor på kvaliteten på det avloppsvatten från en 
verksamhet enligt c) som medlemmen lagligen kan göra gällande att den får 
ansluta till förbundets anläggning. Ramarna för vilka kvalitetskrav som får 
uppställas ska beslutas av förbundets fullmäktige.

§ 18 Förbundets anläggningar och resurser
a) För fullgörande av sin uppgift äger förbundet i enlighet med denna 

förbundsordning förvärva, anlägga, underhålla och driva avloppsreningsverk, 
pumpstationer, tunnlar, ledningsnät och andra för verksamheten erforderliga 
anordningar. 

Förbundet ska bedriva sin verksamhet resurseffektivt och använda 
sina tillgångar till åtgärder som ger ett mervärde för medlemmarna. 

Investeringsåtgärder i andra anläggningar än ovan angivna är möjliga för 
att tillvarata förbundets tillgängliga resurser. Det förutsätter att åtgärden 
leder till en minskning av förbundets totala nettokostnader och därmed 
minskar avgiftsuttaget för att omhänderta och rena medlemskommunernas 
avloppsvatten. 

Förbundet ska, inom sitt kompetensområde, aktivt tillvarata sina 
medlemskommuners intressen, såväl regionalt som nationellt.

b) Förbundets fullmäktige får, om alla medlemskommuner medger detta, 
träffa avtal med annan kommun om anslutning av vissa delar av eller hela 
ledningsnätet inom den kommunen till förbundets avloppssystem.

§ 19 Lokala avloppsnät 
För att begränsa tillförseln av dagvatten till förbundets ledningsnät ska 
vid nyanläggningar och omläggningar av förbundsmedlems allmänna 
avloppsanläggningar duplikat- eller separatsystem tillämpas. Medlem 
är också skyldig att aktivt verka för att de mängder tillskottsvatten, som 
kommer till spillvattensystemet begränsas samt att endast i nödsituation 
medge bräddning av spillvatten. 

§ 20 Utträde, likvidation och upplösning 
En förbundsmedlem får begära utträde ur förbundet. Uppsägningstiden 
är tre år. Om inte annat avtalas enligt § 21 nedan ska förbundet vid 
uppsägningstidens utgång träda i likvidation. Vid skifte på grund av detta ska 
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förbundets återstående tillgångar fördelas till medlemmarna efter de i § 16 
ovan angivna grunderna.

Likvidation verkställs av förbundets styrelse i egenskap av likvidator. 

När förbundet har trätt i likvidation får förbundets okända borgenärer sökas 
av medlemskommun eller likvidatorn.

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig 
auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om 
det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska styrelsen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning 
för fördelningen av återstående tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

När likvidationsuppdraget är fullgjort ska styrelsen besluta om vilken av 
medlemskommunerna som ska vårda de handlingar som hör till förbundets 
arkiv. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och 
en av medlemskommunerna. När berättelsen och redovisningshandlingarna 
delgetts samtliga medlemskommuner, är förbundet upplöst. 

En medlemskommun som inte är nöjd med redovisningen eller den 
fördelning som genomförts av förbundets styrelse har rätt att väcka talan 
om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det 
slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om någon tillgång kommer fram efter förbundets upplösning eller om talan 
väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av en 
ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsättas. 

§ 21 Utträde utan likvidation 
När grund för likvidation enligt § 20 första stycket föreligger, kan 
medlemskommunerna avtala att medlem som begärt utträde får utträda 
ur förbundet i stället för att förbundet ska träda i likvidation. I avtalet ska 
bestämmas från vilken tidpunkt utträdet ska ske. 

Vid avtal om utträde ska de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i 
förbundsordningen som föranleds av utträdet. 

När en medlemskommun utträder ur förbundet upphör medlemmens ansvar 
för förbundets skulder, om inte annat har överenskommits i det avtal som 
avses i första stycket. 



 § 118 Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet - KS-2021/533-1 Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet : Bilaga 7 Förbundsordning Käppalaförbundet

9 KÄPPALAFÖRBUNDET – FÖRBUNDSORDNING

§ 22 Tvister
Tvister mellan förbundet och en eller flera av medlemskommunerna ska i 
första hand lösas genom förhandlingar.

Kan inte uppgörelse nås genom förhandling ska tvisten lösas i svensk allmän 
domstol och med tillämpning av svensk rätt. Respektive part bär sina egna 
rättegångskostnader.

§ 23 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft 2020-05-25. Föregående 
förbundsordning som trädde i kraft 2007-03-01 upphör samtidigt att gälla.

I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser avseende 
kommunalförbund, dess organ och verksamhet.
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-06 

Diarienummer 
KS-2020/768 

 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) - Bilda ett 
naturreservat på kommunal mark i södra Lunsen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterat 
2021-03-29. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2020. 
Motionären föreslår att kommunen bildar ett naturreservat på mark som ägs av kommunen 
och Alsikebolaget i södra Lunsen senast år 2024. Ärendet har beretts av 
samhällsutvecklingsnämnden den 26 april 2021 och nämnden föreslår kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.  
Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 
Bedömningarna har gjorts i samhällsutvecklingsnämnden.  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 42, 2021-04-26 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2021-03-29 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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  Samhällsutvecklingsnämnden 
 

PROTOKOLL 6 (10)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-26  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42   Dnr: SUN-2020/511 
 

Motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) - Bilda ett naturreservat på kommunal mark i 
södra Lunsen  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen anses besvarad.  
 
Yrkande 
Torkel Ekman (L) yrkar på att motionen bifalls. 

 
Röstförklaring 
Torkel Ekman (L) lämnar in röstförklaring. (Protokollsbilaga 1.) 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, att motionens anses besvarad, mot 
avslag,  och finner att samhällsutvecklingsnämnden anser motionen besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen bildar ett naturreservat på mark som ägs av kommunen 
och Alsikebolaget i södra Lunsen senast år 2024. Uppsala kommun har bildat naturreservat 
på sin sida av kommungränsen och motionären menar att det är viktigt att också Knivsta 
kommun tar sitt ansvar för att säkerställa tillgång till vacker natur, rekreation och friluftsliv.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-29 
Protokollsutdrag KF  2020-09-23 § 96 
Motion 2020-09-22 

 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Akten 
Park och naturenheten 
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Handläggare 
Carin von Köhler 
Titel Kommunekolog 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-29 

Diarienummer 
SUN-2020/511 

   
 

 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) - Bilda ett naturreservat på 
kommunal mark i södra Lunsen 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
att motionen anses besvarad.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen bildar ett naturreservat på mark som ägs av kommunen 
och Alsikebolaget i södra Lunsen senast år 2024. Uppsala kommun har bildat naturreservat 
på sin sida av kommungränsen och motionären menar att det är viktigt att också Knivsta 
kommun tar sitt ansvar för att säkerställa tillgång till vacker natur, rekreation och friluftsliv.  
 
Bakgrund 
Ett arbete pågår för att ta fram en stadsutvecklingsstrategi för Knivsta och Alsike tätorter. I de 
två stadsdelarna ska sammanlagt 3500 bostäder uppföras till år 2035. En stor del av 
bostäderna ska vara i nära anslutning till det framtida stationsområdet i Alsike. 
Stadsutvecklingsstrategin ska vara vägledande för det kommande arbetet, men inför 
detaljplaneläggning och byggnation kommer många fördjupade utredningar att behöva göras 
för att säkerställa den mest lämpliga markanvändningen i anslutning till stationsområdet. Att 
föregå det utredningsarbetet för att bilda naturreservat är riskabelt, även om det föreslagna 
reservatsområde förmodligen ligger utanför det som kommer att bli det kollektivtrafik- och 
stationsnära läget. En process för att bilda naturreservat är mer lämpligt att sker i samband 
med att Alsike detaljplaneläggs. Den möjligheten kvarstår.  
 
Ev underrubrik 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Akten 
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Park och naturenheten 
 

 
 
 
 

 

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

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Motion om att bilda ett naturreservat på kommunal mark i Södra Lunsen  
 
Att delar av marken på fastigheterna Ekeby 1:183 och Ekeby 1:99 i Södra Lunsen (se kartan 
i bilaga) ägda av Knivsta Kommun och Alsikebolaget, görs till ett kommunalt naturreservat så 
snart som möjligt, men senast 2024.  
 
Bakgrund 
 
Södra Lunsens status har varit upp till diskussion tidigare och Motion 2016:08 – Fullborda 
Lunsenreservatet är senaste exemplet. Motionen togs upp i kommunfullmäktige 2018-01-24. 
I kommunfullmäktige röstades motionen ner med liten marginal. Det förslaget var dock 
väldigt annorlunda jämfört med denna motion, då den förra inkluderade mycket privatägd 
mark. Det var något som splittrade partierna, då flera partier ansåg att förslaget inkräktade 
för mycket på äganderätten. I detta förslag skapas naturreservatet dock endast på kommunal 
mark. Det innebär en betydligt enklare och billigare process, då varken markköp eller 
intrångsavgifter är nödvändiga.  
 
Vi Liberaler anser att Uppsala Kommun har tagit sitt ansvar genom deras naturreservat 
Norra Lunsen, bildat 2003 och staten och likaså genom ett mindre naturreservat på främst 
deras mark väster om Upplandsleden. Därmed är det rimligt att också Knivsta Kommun 
avsätter mark som bidrar till Lunsens bevarande. Uppsala planerar för en stad vid Lunsens 
norra kant precis utanför reservatet, Alsike kommer expandera med tusentals nya invånare 
och i framtiden kan det även bli ett Nysala mellan dessa två. Lunsen kan därmed anses vara 
under ett visst hot speciellt om inte beslut om att skydda området tas. Det är viktigt att 
säkerställa att kommunens växande befolkning också i framtiden kan uppleva vacker natur 
och möjlighet till rekreation och friluftsliv. Det bör anses ligga i linje med både Agenda 2030 
och hur kommunen framställer sig själv för att attrahera fler att flytta hit. 
 
Att ha skyddad natur i sitt närområde bör ses som mycket viktigt för folkhälsa och livskvalitet. 
Samtidigt prioriteras åtgärder för att hålla ner antalet bilar i Alsikes nya områden och att 
planera för minskat bilåkande är viktigt ur miljösynpunkt. Det talar ytterligare för värdet att ha 
skyddad natur nära den nya tågstationen i Alsike där många bostäder kommer att finnas.  
 
Naturreservatet skulle bli en tydlig gräns mellan det området österut som är tänkt som möjlig 
del av det framväxande Alsike och det skogsområde västerut där natur fortsatt kan existera i 
samklang med skogsbruk och friluftsliv. Söderut skulle naturreservatet vara en viktig del i det 
grönstråk som enligt kommunens planer ska binda samman Lunsen med Gredelby Hagar 
och Kölängen.  
 
Liberalerna  Knivsta 2020-09-22 
 
Anna Koskela-Lundén  

Lotta Wiström 
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Ekeby 1:99 

Ekeby 1:183 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-21 

Diarienummer 
KS-2020/769 

   
 

Kommunstyrelsen  

Motion 2020:11 från Kristdemokraterna - Revidera Knivsta 
kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har i en motion inlämnad den 23 september 2020 föreslagit att kommunen 
ska revidera kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Den senaste 
aktualiseringen och revideringen genomfördes 2017 och det är därför aktuellt att göra en 
översyn av nuvarande riktlinjer.  
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska alla kommuner besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
för att verka för en långsiktigt hållbar ekonomi efter kommunens lokala förutsättningar och 
situation. Knivsta kommun har riktlinjer för god ekonomisk hushållning, den senaste 
revideringen genomfördes 2017 och det är därför aktuellt med en översyn. En revidering och 
översyn av nuvarande riktlinjer ska göras under innevarande år och beräknas vara klart till 
kommunfullmäktige i september månad. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen direkt ekonomisk konsekvens. Riktlinjerna i sig och deras innehåll är dock 
styrande för kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-21 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
 

Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Att besvara motionen eller revidera riktlinjerna för god ekonomisk hushållning bedöms inte 
ha en påverkan på barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

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

Revidera Knivsta kommuns riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning  
 
Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.  

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett 
krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta 
krävs en ändamålsenlig styrning, till exempel genom att sätta upp mål, upprätta planer och program 
samt kontinuerligt följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. För detta har riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning antagits av kommunfullmäktige. Dessa riktlinjer ska ligga som grund 
för kommunens långsiktiga ekonomiska mål och vara styrande i vid framtagning av kommunens mål 
och budget. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Dessa 
reviderades 2017 med ett regelverk för resultatutjämningsreserv. 

Senaste årens utveckling av kommunens låneskuld och nyttjande av exploateringsvinster i 
driftbudgeten aktualiserar behovet av att revidera kommunens riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning i syfte att långsiktigt stärka kommunens ekonomi.  

Kristdemokraterna föreslår därför att riktlinjerna revideras med införandet av ett tak för kommunens 
låneskuld och en skärpning av nyttjandet av exploateringsvinster i driftsbudgeten med ambitionen att 
helt fasa ut exploateringsvinster i driftsbudgeten. Istället bör eventuellt överskott från exploatering 
användas för att minska kommunens låneskuld. 

Kristdemokraterna föreslår därför fullmäktige besluta: 

- att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram förslag på reviderade riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning där införande av ett lånetak beaktas samt begränsa 

nyttjandet av exploateringsvinter i driftbudgeten i enlighet med motionens 

intention. 

Pontus Lamberg (KD)   Synnöve Adell (KD) 

Björn-Owe Björk (KD)  Gunnar Gidlund (KD) 
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Klas Bergström 
Kommunstyrelsens ordförande 

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 
2021-07-06 

Diarienummer 
KS-2020/770 

   
 

Kommunstyrelsen  

Svar på motion 2020:12 från Björn-Owe Björk (KD) -- Revidera 
Knivsta kommuns partistöd till fullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Motivering 
Björn-Owe Björk har lämnat in en motion där han föreslår fullmäktige att tillsätta en 
fullmäktigeberedning som får i uppgift att ta fram ett förslag till ny modell för partistöd med 
ambitionen att partistödet hamnar i paritet med likvärdiga kommuner.  
Kommunstyrelsens ordförande anser att partistöden idag är tillräckligt. Det är därför svårt att 
motivera tillsättandet av en beredning att göra en översyn. 
Underlag för beslut 
Ordförandeförslag 2021-07-06 
PM 2021-07-04 
Motion 2021-07-05 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

Klas Bergström (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Allmänutredare   KS-2020/770 
 
 
 
 
 
 
Underlag - motion 2020:12 från Björn-Owe Björk (KD) – Revidera 
Knivsta kommuns partistöd till fullmäktige 
KS-2020/770 
 
 
 
 
 
Bakgrund 
 
Den 23 september 2020 anmäldes Motion 2020:12 från Björn-Owe Björk (KD) – Revidera 
Knivsta kommuns partistöd till fullmäktige (KS-2020/770). I motionen uttrycks att Knivsta 
kommun troligtvis har ett av landets lägsta partistöd och att det aldrig har reviderats sedan 
kommunbildningen. Mot bakgrund av det föreslår Björk att en fullmäktigeberedning ska 
tillsättas som får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny modell för partistöd med ambitionen 
att partistödet hamnar i paritet med likvärdiga kommuner.  
 
Motionen berör förutsättningarna för de politiska partierna att bedriva verksamhet i 
kommunen. Förvaltningen kan inte ta ställning till förslaget. Därför är underlaget inte ett 
tjänsteutlåtande utan enbart en redovisning av partistöd i Knivsta, och övriga landet idag.   
 
Partistöd idag 
 
4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (2017:725) innehåller bestämmelser för partistöd. 
Kommuner får ge ekonomiska bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. Enbart partier som är representerade i fullmäktige får tilldelas 
bidrag. Partier som upphört att vara representerade i fullmäktige får också tilldelas bidrag 
under ett år efter det att representationen upphört. Det är fullmäktige som beslutar om 
omfattning och formerna för partistödet. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar 
eller missgynnar ett parti.  
 
Partistödet har varit oförändrat sedan 2003. 2015 antog fullmäktige ett reglemente för 
partistöd (se KS-2015/61). Där anges att partistödet är 10 000 kronor per mandat i 
fullmäktige under år som inte är valår och 13 000 kr per mandat under år det är val till 
kommunfullmäktige. För att få partistöd krävs att det finns en ledamot för mandatet i 
fullmäktige.  
 
Partierna är skyldiga att lämna in en redovisning och granskningsutlåtande för att få stöd 
utbetalt.   
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Storlek på partistöd i landet 
 
Partistödets storlek och form skiljer sig mellan kommuner. Uppgifterna som redovisas i 
tabellen är hämtade från Kolada och visar kostnad för stöd till politiska partier per 
kommuninvånare för 2020.  
 
Knivsta tillhör de kommuner som har lägst kostnad för partistödet per invånare (16 kronor). 
Lägst av de redovisade siffrorna är Nykvarns kommun, som redovisar 1 krona/invånare men 
den siffran kan inte stämma utifrån de regler som finns på kommunens hemsida. Högst 
kostnad redovisas från Haparanda med 185 kronor/invånare. Även om siffrorna tycks osäkra, 
kan konstateras att spridningen är stor.  
 
Mediankostnaden för partistöd är 44 kronor/invånare och genomsnittskostnaden 47,7 
kronor/invånare. 
 
Kostnad för stöd till politiska partier, kr/invånare för 2020 
 

Kommun Kr/inv 
Nykvarn 1 

Tomelilla 8 

Vellinge 13 

Kungälv 15 

Boxholm 16 

Valdemarsvik 16 

Knivsta 16 

Habo 16 

Sorsele 16 

Lomma 16 

Bengtsfors 17 

Bjurholm 18 

Mörbylånga 20 

Töreboda 21 

Torsås 22 

Lilla Edet 22 

Vännäs 22 

Kinda 23 

Berg 23 

Mölndal 24 

Dals-Ed 24 

Vetlanda 24 

Åmål 24 

Tanum 25 

Uddevalla 26 

Staffanstorp 26 

Tranemo 26 

Borgholm 27 

Burlöv 27 

Surahammar 27 

Sjöbo 27 

Höör 27 

Högsby 27 

Strängnäs 27 

Linköping 27 

Norrköping 27 

Ystad 28 

Orust 28 

Grums 29 

Kil 29 

Sotenäs 29 

Årjäng 29 

Oskarshamn 29 

Mellerud 29 

Svedala 29 

Söderköping 29 

Vimmerby 30 

Höganäs 30 

Gnosjö 30 

Hammarö 30 

Hultsfred 30 

Uppsala 31 

Lysekil 31 

Finspång 31 

Aneby 31 

Ragunda 31 

Sävsjö 31 

Skurup 31 

Strömstad 31 

Grästorp 32 

Vaxholm 32 

Hjo 32 

Nacka 32 

Hagfors 32 

Ödeshög 32 

Trelleborg 32 

Simrishamn 33 

Arvika 33 

Eda 33 

Vindeln 33 

Falköping 33 

Norberg 33 

Säter 33 

Rättvik 33 

Östra Göinge 33 

Nybro 33 

Klippan 33 

Lindesberg 33 

Svalöv 33 

Åre 34 

Malung-Sälen 34 

Mönsterås 34 

Värnamo 34 
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Alvesta 34 

Mariestad 34 

Örkelljunga 35 

Vaggeryd 35 

Malå 35 

Herrljunga 35 

Hörby 35 

Gnesta 35 

Tranås 35 

Kristianstad 35 

Härryda 35 

Svenljunga 36 

Halmstad 36 

Partille 36 

Nora 36 

Markaryd 36 

Kungsbacka 36 

Vadstena 36 

Värmdö 36 

Lidköping 37 

Tibro 37 

Essunga 37 

Götene 37 

Båstad 37 

Ronneby 37 

Sunne 37 

Västerås 37 

Haninge 37 

Vårgårda 38 

Färgelanda 38 

Karlsborg 38 

Nyköping 38 

Forshaga 38 

Vänersborg 38 

Alingsås 38 

Karlstad 39 

Ydre 39 

Emmaboda 39 

Osby 39 

Enköping 39 

Ljungby 39 

Munkfors 39 

Sollentuna 39 

Kalmar 39 

Vallentuna 39 

Stenungsund 39 

Lerum 39 

Borlänge 40 

Gävle 40 

Heby 40 

Östersund 41 

Leksand 41 

Skövde 42 

Örebro 42 

Tingsryd 42 

Torsby 42 

Åtvidaberg 42 

Säffle 43 

Örnsköldsvik 43 

Åstorp 43 

Vansbro 44 

Tjörn 44 

Nynäshamn 44 

Nordmaling 44 

Sala 44 

Eskilstuna 44 

Järfälla 44 

Perstorp 45 

Motala 45 

Lund 45 

Västervik 45 

Älmhult 45 

Gullspång 45 

Varberg 45 

Ulricehamn 45 

Mark 45 

Bollebygd 46 

Vara 46 

Hässleholm 46 

Fagersta 46 

Kristinehamn 46 

Älvdalen 46 

Eslöv 47 

Stockholm 47 

Gislaved 47 

Laholm 47 

Falun 47 

Söderhamn 48 

Askersund 48 

Alla kommuner 48 

Oxelösund 48 

Munkedal 48 

Hallstahammar 48 

Gagnef 48 

Storfors 49 

Lycksele 49 

Hedemora 49 

Karlshamn 49 

Öckerö 49 

Göteborg 49 

Salem 49 

Filipstad 49 

Ängelholm 49 

Uppvidinge 49 

Bjuv 50 

Skara 50 

Håbo 50 

Huddinge 50 

Arboga 50 

Borås 50 

Ale 50 

Ale 50 

Sundsvall 51 

Upplands Väsby 51 

Täby 51 

Mullsjö 51 

Degerfors 51 

Storuman 51 

Nässjö 52 

Orsa 52 

Helsingborg 52 

Tierp 52 

Tidaholm 52 

Kungsör 52 

Köping 53 

Norrtälje 53 

Ekerö 53 

Flen 53 

Botkyrka 54 
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Växjö 54 

Avesta 55 

Smedjebacken 55 

Kumla 55 

Kävlinge 55 

Katrineholm 56 

Österåker 56 

Älvkarleby 56 

Skinnskatteberg 56 

Ovanåker 56 

Ludvika 56 

Lessebo 56 

Robertsfors 57 

Upplands-Bro 57 

Härnösand 57 

Karlskrona 57 

Lekeberg 57 

Mjölby 59 

Östhammar 59 

Bräcke 59 

Hallsberg 59 

Malmö 59 

Trosa 60 

Överkalix 60 

Vingåker 60 

Hylte 60 

Strömsund 60 

Bromölla 62 

Danderyd 62 

Åsele 62 

Ljusdal 63 

Skellefteå 64 

Dorotea 64 

Hofors 65 

Hudiksvall 65 

Trollhättan 65 

Sollefteå 67 

Sigtuna 67 

Ljusnarsberg 68 

Härjedalen 68 

Nordanstig 68 

Luleå 68 

Bollnäs 68 

Laxå 70 

Kiruna 72 

Pajala 73 

Tyresö 74 

Sandviken 74 

Sölvesborg 74 

Kramfors 74 

Umeå 76 

Solna 76 

Ånge 77 

Hällefors 77 

Olofström 78 

Jokkmokk 80 

Sundbyberg 81 

Gällivare 82 

Lidingö 86 

Landskrona 87 

Arvidsjaur 91 

Norsjö 93 

Mora 96 

Karlskoga 99 

Vilhelmina 101 

Övertorneå 101 

Timrå 102 

Piteå 102 

Ockelbo 104 

Södertälje 111 

Kalix 117 

Falkenberg 137 

Boden 138 

Arjeplog 138 

Gotland 156 

Älvsbyn 161 

Haparanda 185 

 
 
Källa: 
Kolada (2021) https://www.kolada.se/verktyg/fri-
sokning/?kpis=23062&years=30197&municipals=146551,16680&rows=municipal,kpi&visuali
zation=bar-chart&focus=16680 hämtad 2021-07-04. 
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Motion 

 

Revidera Knivsta kommuns partistöd 
 

Knivsta kommun har troligtvis ett av Sveriges lägsta partistöd som dessutom inte reviderats 
sedan kommunbildningen 2003 med undantag för valår då partistödet tillfälligt utökats. 

I syfte att stärka lokal demokrati i kommunen bör partistödet revideras. Idag försvåras 
möjligheten för partimedlemmar att medverka vid partiaktiviteter och utbildningar i landet 
pga kommunens mycket låga partistöd. Knivsta kommun bör därför revidera partistödet så att 
det i storlek motsvarar liknande kommuner. 

 

Jag föreslår därför fullmäktige besluta: 

- att tillsätta en fullmäktigeberedning som får i uppgift att ta fram ett förslag till ny 

modell för partistöd med ambitionen att partistödet hamnar i paritet med likvärdiga 

kommuner. 

Björn-Owe Björk (KD) 
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Handläggare 
Lisbeth Rye-Danjelsen 
Enhetschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-30 
   

Diarienummer 
KS-2021/122 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2021:02 från Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) - 
Inför ett register över motioner på kommunens hemsida 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att ekonomiska resurser inte finns 
avsatta för ändamålet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-10 anmäldes Motion 2021:02 om att införa 
ett register över motioner på kommunens hemsida. Motionen tar upp vikten av ett digitalt 
system på kommunens webb, så att allmänheten lätt ska kunna få en överskådlig bild av hur 
de politiska partierna arbetar med motioner. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen 5 kap 22 § pkt 2 får en ledamot väcka ärenden i kommunfullmäktige 
genom tex en motion. En motion ska, om så möjligt, beredas så att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Under innevarande mandatperiod har 
sammanlagt 22 motioner inkommit. För år 2019, nio stycken och år 2020,tretton stycken. 
Sverigedemokraterna föreslår att kommunen med ett publikt digitalt register presenterar 
inkomna motioner på kommunens webb. Man föreslår att systemet ska loggas och att 
beredningsprocess och status redovisas samt att det slutliga utfallet tillgängliggörs.  
På kommunens webb presenteras kallelse och handlingar inför de politiska sammanträdena. 
Här kan man läsa vilka motioner och andra ärenden som kommer att behandlas under ett 
specifikt sammanträde, samt om förberedande beslut tagits i någon av kommunens 
facknämnder. Man kan också läsa protokoll med de beslut som tagits i kommunens 
fullmäktige, styrelse och nämnder. 
Förvaltningen har idag stora digitaliseringskrav syftande till effektivisering av arbete i olika 
delar av kommunen. Kommunledningskontoret arbetar intensivt med digitalisering. Ett flertal 
projekt pågår både tillsammans med andra kommuner och inom kommunens verksamheter, 
och rutiner och digitala system ses över för att ytterligare digitalisera internt och externt.  
I budgeten för kommunledningskontoret finns idag inte ekonomiska resurser att utreda, 
avropa/upphandla, implementera eller förvalta lämpligt system. Om utredning önskas 
behöver medel avsättas. 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär ingen kostnad. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-30 
Motion 2021:02 
 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
 

 
 
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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                                                                                                                                   2021-02-09 

Motion| Sverigedemokraterna Knivsta 

Motion angående information kring motioner och medborgarförslag 

Ledamöter i kommunfullmäktige kan enligt kommunallagen påverka den politiska 

inriktningen i kommunen bland annat genom att lämna in motioner innehållande förslag 

som läggs fram till beslut.  

På motsvarande sätt kan kommuninvånare lämna in medborgarförslag, numer kallat 

Knivstaförslaget, där när ett förslag uppnått hundra röster från medborgarna, går vidare till 

nämnd/fullmäktige för att därigenom påverka kommunala angelägenheter. För att 

allmänheten ska få en lättillgänglig och överskådlig bild kring hur de politiska partierna som 

är representerade i kommunfullmäktige arbetar politiskt med motioner, föreslår vi att ett 

digitalt register över motioner upprättas likt Knivstaförslaget  (dock utan att ett konto 

behöver öppnas) på kommunens hemsida.  

Det är av stor vikt för demokratin att allmänheten kan se vilka motioner som lämnats in och 

när så skett; var i den kommunala organisationen dessa motioner ligger för beredning; samt 

var i processen de befinner sig för tillfället.  

Motioner ska enligt kommunallagen 5 kap 35§ beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan 

fatta beslut inom ett år från det att ärendet väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom 

denna reglerade tid ska detta, och vad som framkommit i beredningen av ärendet, anmälas 

till fullmäktige inom samma tidsram. 

 Fullmäktige har då enligt kommunallagen möjlighet att avskriva motioner och 

medborgarförslag från vidare handläggning. Genom att införa ett publikt digitalt register på 

kommunens hemsida där inlämnade motioner loggas, deras behandlingsprocess och 

beredningsstatus redovisas samt det slutliga utfallet tillgängliggörs, ökar transparensen 

gentemot medborgarna vars förtroende vi förvaltar. Genom att tillhandahålla ett register 

över lagda motioner skulle medborgarna få en bättre överblick över Knivstas politiska liv. 

Den ökade tillgängligheten tror vi kan öka intresset och förståelsen för politik och demokrati. 

Utöver allmänhetens tillgång till lättillgänglig information kan registret även användas i 

samband med kravet på redovisning av obesvarade motioner. Sverigedemokraterna yrkar 

med anledning av ovanstående: -att motioner loggas, deras behandlingsprocess och 

beredningsstatus redovisas samt det slutliga utfallet tillgängliggörs på Knivsta kommuns 

hemsida i ett sökbart digitalt register.  

Monica Lövgren (SD) Gruppledare     Hans Nyberg SD 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-27 

Diarienummer 
KS-2021/161 

   
 

Kommunstyrelsen 

Utvärdering av redovisat partistöd 2020 och utbetalning av 
partistöd 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige godkänner partistödsredovisningen från samtliga partier 2020. 
2. Samtliga partier beviljas helt partistöd för år 2022 i enlighet med partistödsreglementet 

(belopp per mandat). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska partier som erhåller partistöd inkomma med redovisning av 
användandet av stödet. En utebliven eller bristande redovisning kan innebära att partistöd 
reduceras för efterföljande verksamhetsår.  
Samtliga partier har inkommit med en godtagbar ekonomisk redovisning av partistödet 2020, 
och därför föreslås att alla partier erhålla fullt mandatstöd för budgetår 2022.  
 
Bakgrund 
I 2 kap. 9§ första stycket kommunallagen finns den grundläggande befogenheten för 
kommuner och regioner att använda kommunala medel för att ge stöd till partiernas arbete.  
Partistöd är ett ekonomiskt bidrag till politiska partier som syftar till att stärka deras ställning i 
den kommunala demokratin. Lokalt partistöd är enligt lagstiftarens mening avsett för det 
lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. Bestämmelsen är central 
eftersom det är i förhållande till detta ändamål som redovisning och granskning senare ska 
göras. 
Verksamhetsåret 2020 betalades 310 000 kronor ut till partierna (10000 kronor per mandat). 
Alla partier har inkommit med en redovisning av stödet. Av redovisningen framkommer inget 
som ger anledning till minskat eller indraget partistöd för 2022.  
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Sammanställning av utbetalt stöd och nyttjat bidrag 2020 

Parti Mandat Utbetalt 
belopp 

Nyttjat 
belopp 

Knivsta.Nu 5 50 000 52 443 
Moderaterna 5 50 000 30 631 
Socialdemokraterna 5 50 000 79 943 
Kristdemokraterna 4 40 000 26 139 
Sverigedemokraterna 4 40 000 24 805 
Centerpartiet 3 30 000 14 638 
Liberalerna 2 20 000 5 172 
Miljöpartiet 2 20 000 5 992 
Vänsterpartiet 1 10 000 11 842 

 
Partistödet för budgetåret 2022 är 13 000 kr per mandat (valår) och totalt kan 403 000 kr i 
partistöd utbetalas. Eftersom redovisningen av partistöd för år 2020 anses vara godtagbar 
samt övriga villkor uppfyllda i det lokala partistödsreglementet, föreslås att fullt mandatstöd 
betalas ut för verksamhetsår 2022 enligt fördelning nedan (utbetalning sker i mars/april 
2022). 
  
Preliminär utbetalning av partistöd 2022 

Parti Prel Mandat Prel belopp 
Knivsta.Nu 5 65 000 
Moderaterna 5 65 000 
Socialdemokraterna 5 65 000 
Kristdemokraterna 4 52 000 
Sverigedemokraterna 4 52 000 
Centerpartiet 3 39 000 
Liberalerna 2 26 000 
Miljöpartiet 2 26 000 
Vänsterpartiet 1 13 000 

 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ingen ekonomisk konsekvens eftersom partistödet föreslås betalas ut enligt budgeterat 
belopp.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-27 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Partistödet är ett bidrag till de lokala partierna för att främja den lokala demokratin och har 
således ingen påverkan på barn. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-21 

Diarienummer 
KS-2021/308 

   
 

Kommunstyrelsen 

Bolagsordning Knivsta Kommunhus AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar bolagsordning för Knivsta Kommunhus AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att bilda en ny bolagskoncern samt bildande av 
ett nytt moderbolag, Knivsta Kommunhus AB. Det nya bolaget ska ha en bolagsordning där 
föremål och ändamål med bolaget ska vara tydliggjort. 
 
Bakgrund 
En bolagsordning ska tydliggöra föremål och ändamål med verksamhet. Föremålet med 
aktiebolaget är att vara moderbolag i Knivsta kommuns bolagskoncern. 
 
Ändamålet är att är att vara en sammanhållande funktion för dotterbolagen i koncernen, att 
svara för styrning, kontroll och uppföljning av dessa enligt direktiv och riktlinjer som lämnas 
av kommunfullmäktige samt att verka för att samordningsvinster och 
rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet är en följd av tidigare beslut. Den framtagna bolagsordningen har ingen ekonomisk 
konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Bolagsordning Knivsta kommunhus AB 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Knivstabostäder AB 
Alsike Fastighets AB 
Revisorerna 
 
 
Daniel Lindqvist  Dan-Erik Pettersson 
Kommundirektör  Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet är att godkänna bolagets bolagsordning, enligt kommunallagen ska denna 
fastställas av kommunfullmäktige. Ändamål i bolagsordningen är bland annat att vara en 
sammanhållande funktion för dotterbolagen i koncernen och har därför ingen påverkan på 
barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Bolagsordning Knivsta Kommunhus AB  
 
§ 1 Firma  
Bolagets företagsnamn är Knivsta Kommunhus AB.  
 
§ 2 Säte  
Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala län, Knivsta kommun.  
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget har till föremål att vara moderbolag i Knivsta kommuns bolagskoncern. 
Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Knivsta kommun. 
 
Utgångpunkten för detta skall vara de förutsättningar som aktiebolagens 
koncernregler ger. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av 
sin ägare.  
 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en sammanhållande 
funktion för dotterbolagen i koncernen, att svara för styrning, kontroll och uppföljning 
av dessa enligt direktiv och riktlinjer som lämnas av kommunfullmäktige samt att 
verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom 
kommunkoncernen tas till vara.  
 
Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska iaktta de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande 
att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att 
lämna stöd åt enskild och förbud mot att ta ut högre avgift än vad som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  
 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser 
förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös 
egendom. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun för 
användning till verksamhet inom ramen för kommunens befogenheter enligt gällande 
lagstiftning.  
 
§ 5 Ägarens rätt att ta ställning  
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Knivsta kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas.  
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§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 150 000 000 kronor och högst 500 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 15 000 aktier och högst 50 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter samt lägst noll och 
högst tre (3) suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Knivsta kommun. 
 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse. 
 
Styrelsens mandatperiod utgör tiden från den ordinarie bolagsstämma, som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas, intill slutet av 
den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
 
§ 9 Auktoriserade revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med 
suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens 
uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 10 § 
aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet.  
 
§ 10 Lekmannarevisorer  
Kommunfullmäktige i Knivsta kommun utser en lekmannarevisor och en suppleant för 
mandatperioden.  
 
§ 11 Kallelse  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post, brev eller med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Beslut på 
stämman fattas av ombud som företräder kommunen som ägare i enlighet med 
gällande aktiebolagslagstiftning. 
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§ 12 Ordinarie bolagsstämma 
Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader från 
räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden 
behandlas. 
  

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande,  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,  
4. Val av en eller två protokolljusterare,  
5. Godkännande av förslag till dagordning, 
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,  
7. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och 

revisionsberättelse,  
8. Lekmannarevisorns granskningsrapport,  
9. Beslut om:  

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,  

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen samt koncernbalansräkningen,  

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,   
10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,  
11. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske, 
12. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse, 
13. Anmälan om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,  
14. Fastställande av ägardirektiv, 
15. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller 

ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 13 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, verkställande direktören samt ytterligare en 
anställd i bolaget att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse 
två personer i förening. 
 
§ 15 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

1. Bildande av bolag,  
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,  
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.  
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§ 16 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar  
Kommunstyrelsen i Knivsta kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
§ 17 Offentlighetsprincipen  
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
 
§ 18 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Knivsta kommun. 

§ 19 Koncernkonto 
Bolaget ska utnyttja kommunens gemensamma koncernkonto. 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-21 

Diarienummer 
KS-2021/411 

   
 

Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning – revidering 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv. 

2. Beslutet ersätter tidigare beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS 
2017/490). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har sedan tidigare beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Riktlinjer har från tid till annan behov av revidering och aktualisering. Senaste revideringen 
gjordes 2017. Det nya förslaget innehåller ett tillägg i riktlinjerna för exploateringsnettot som 
andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning samt teoretisk 
resursfördelningsmodell i en växande kommun.  
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen (Kap 8 § 1) ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan 
innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett 
effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig styrning, till exempel genom att 
sätta upp mål, upprätta planer och program samt kontinuerligt följa upp utvecklingen för 
såväl verksamhet som ekonomi. Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen 
även möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 
För detta har riktlinjer tagits fram som har betydelse för framtagande av kommunens mål och 
budget.  
Den senaste revideringen gjordes 2017 och denna revidering syftar till att aktualisera och 
förtydliga tidigare beslut. Ett väsentligt tillägg är att exploateringsnettot som finansieringskälla 
i kommunens mål och budget högst får uppgå till 4 % som andel av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 
Kommunens mål och budget har sedan många år justerats för volymförändringar betingade 
av kommunens befolkningstillväxt, denna resursfördelningsmodell ska fastställas inom 
ramen för god ekonomisk hushållning för tydliga och säkra planeringsförutsättningar. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Anpassningen av riktlinjer för god ekonomisk hushållning har ingen direkt ekonomisk 
konsekvens.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-21 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, förslag 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

Daniel Lindqvist  Dan-Erik Pettersson 
Kommundirektör  Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet om revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning har ingen direkt påverkan 
på barn. Riktlinjerna har dock stor betydelse för kommande generationer, riktlinjerna syftar till 
att säkerställa att Knivsta kommun även i framtiden har en god ekonomisk ställning på både 
kort och lång sikt. 
 
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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Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade om revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) 2017. Riktlinjerna och reglerna behöver 
aktualiseras och i vissa delar förtydligas efter Knivstas särskilda förutsättningar.  
 
Regelverk 
Reservering till resultatutjämningsreserven får göras med högst ett belopp som 
motsvarar det lägsta av den del av årets resultat efter balanskravsutredningar som 
överstiger: 
 

 en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, 
eller 

 två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, 
om en kommun eller ett landsting har ett negativt eget kapital inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

 
Huvudregeln för resultatutjämningen ska vara att ianspråktagandet endast kan göras av de 
medel som redan finns reserverade i resultatutjämningsreserven.  
 
Resultatutjämningsreserven är ingen reserv som ska möjliggöra en permanent/ varaktig 
överbeskattning där överskotten årligen sparas för framtiden. En stor 
resultatutjämningsreserv ska inte heller göra det möjligt att under en längre tid ha 
en nivå på skatteuttaget som är lägre, alternativt en kostnadsnivå som är högre, än vad som 
är långsiktigt hållbart.  
 
Om en kommun har byggt upp en resultatutjämningsreserv så får hela eller delar av 
behållningen räknas in i budgeten för att täcka upp om de beräknade intäkterna är lägre än 
kostnaderna när de prognostiserade skatteintäkterna ökar svagt till följd av en svag 
samhällsekonomisk utveckling. Förutsättningen är att en reserv byggts upp. 
 
Balanskravsresultatet är årets resultat efter balanskravsjusteringar och förändring av 
resultatutjämningsreserv. Balanskravsjusteringar ska bestå av realisationsvinster med vissa 
undantag, vissa realisationsförluster, orealiserade förluster i värdepapper och orealiserad 
åter återföring av förluster i värdepapper. Ej återställt ackumulerat balanskravsresultat ska 
redovisas i not till resultaträkningen. 
 
Beslut i budget om reservering till eller ianspråktagande av resultatutjämningsreserv kan 
revideras vid bokslut när utfallet är känt. Eftersom resultatet kan förändras 
mellan budget och bokslut till följd av förändrade skatteintäkter etc, är det rimligt att ett nytt 
beslut om faktisk reservering eller ianspråktagande till reserven tas vid bokslut.  
 
Förändring av resultatutjämningsreserven hanteras inom balanskravsutredningen som en 
justeringspost. En resultatutjämningsreserv inom balanskravsutredningen 
ger varken påverkan på redovisningen, årets resultat eller ekonomiska nyckeltal. 
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Balanskravsutredning enligt propositionen  

Årets resultat +/- 

avgår samtliga realisationsvinster – 

tillägg för realisationsvinster enligt undantag + 

tillägg för realisationsförlust enligt undantag + 

tillägg för orealiserade förluster i värdepapper + 

avgår återföring av realiserade förluster i värdepapper - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar +/- 

avgår medel till resultatutjämningsreserv – 

tillägg medel från resultatutjämningsreserv + 

Årets balanskravsresultat +/- 

Balanskravsresultat från tidigare år +/- 

Summa balanskravsresultat +/- 

Balanskravsresultat att reglera +/- 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om närmare föreskrifter om innebörden av god ekonomisk 
hushållning för kommunen. Föreskrifterna ska ligga till grund för de mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning i verksamheten och ekonomin som ska fastställas i budgeten.  
 
De lokala riktlinjerna bör ta sin utgångspunkt i kommunens ekonomiska ställning, vilka 
faktorer som främst kommer att påverka dess verksamhet och ekonomi i framtiden samt en 
bedömning av faktorernas betydelse och påverkbarhet. Det kan t.ex. gälla planerade 
investeringar, låneskulder och det totala pensionsåtagandets påverkan på resultat och 
ställning.  
 
Om en kommun väljer att ha en resultatutjämningsfond ska det även framgå av riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning hur kommunen, inom ramarna för de befogenheter som 
angetts i lag, avser att hantera denna. Riktlinjerna bör i denna del reglera när medel ska 
reserveras till reserven, hur de reserverade medlen får användas och villkoren för 
användningen.  
 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat efter 
balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justeringar för förändringar av 
resultatutjämningsreserven (balanskravsresultatet). I förvaltningsberättelsen ska även 
upplysning lämnas hur tidigare räkenskapsårs negativa balanskravsresultat har reglerats och 
det balanskravsresultat som är kvar att återställa. 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning – Knivsta kommun 
 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som 
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt 
och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade 
normer. Detta genomförs genom att: 
 

 Knivsta Kommun verksamhet styrs av den av Kommunfullmäktige fastställda Mål och 
Budget (MoB). Övergripande nivå leds av Knivsta Kommuns vision och 
kommunfullmäktiges långsiktiga mål och uppdrag. 

 
 De i MoB-handlingen angivna målen med indikatorer skall följas upp under 

budgetåret och slutligt avrapporteras i bokslut/ verksamhetsredogörelser. 
 

 Knivsta Kommun skall ha en ekonomi i balans, kommunens budget ska innehålla mål 
för verksamheten såväl som finansiella som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. 

 
 Planeringen av den ekonomiska politiken skall utgå från försiktighetsprincipen, där 

säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsättning. 
 

 Knivsta Kommun skall vara en attraktiv kommun genom att ha en god kommunal 
ekonomi, låg kommunalskatt och taxor till jämförbara kommuner. 

 
 På lång sikt ska resultatet i förhållande till skatter, bidrag och kommunalekonomisk 

utjämning uppgå till lägst 1 procent. 
 
 Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida investeringar. 

 
 Finansieringen av investeringsplanen (exklusive finansiella tillgångar och 

exploateringsinvesteringar) ska till minst 50 procent finansieras av eget kassaflöde 
(självfinansieringsgrad). 

 
 Nettokostnaderna ska på lång sikt högst uppgå till 99 procent av skatter, bidrag och 

kommunalekonomisk utjämning samt finansnetto. 
 

 I budget bör exploateringsnettot uppgå till högst 4 procent av till skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 
 

 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Knivsta Kommun har god 
ekonomisk hushållning. Nämnderna har detta ansvar inom sitt område och inom 
ramen för sin budget. 

 
 De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter 

gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande 
nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. 

 
 Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas och 

resursavstämmas före genomförande. Detta gäller även övergripande policys, planer 
och projekt som kommer att inverka på verksamheterna. 

 



 § 125 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - revidering - KS-2021/411-1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - revidering : Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Sida 5 av 7 

 
 

 Alla beslut ska innehåll en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur 
beslutet påverkar kommunens ekonomi och hur det ska finansieras. 

 
 I mål och budget angivna ramar/ anslag för verksamheterna utgör sammantagna 

kostnadstak för respektive nämnd. Nämnd måste hantera befarade överskridanden 
inom denna totalram. 

 
 De kommunala bolagen och de affärsdrivande verksamheterna skall ha full 

kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen (3 procent marginalpåslag är 
huvudprincipen). 

 
 Utdelning från kommunala bolag ska vara ekonomiskt hållbara över tid och får ej 

äventyra bolagets finansiella ställning. 
 

 Utdelning från kommunala bolag får ej överstiga budgeterat belopp i beslutad Mål & 
Budget, men kan vid behov revideras ned i samband med bokslut. 
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Regler för resultatutjämningsreserven 
 
Resultatutjämningsreserven i Knivsta Kommun är avsedd för att skapa trygga och stabila 
ekonomiska förutsättningar med hänsyn till kommunens särskida förutsättningar. Det kan 
handla om att utjämna svängningar i intäkterna över konjunkturcyklerna, hantera förändrade 
ekonomiska förutsättningar på grund av statliga beslut eller som ett verktyg vid hög 
befolkningstillväxt.   
 
Reserverade medel ska vara överskott som uppkommer genom god utveckling av 
skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning och/ eller 
särskilda överskott i verksamheten, eftersom syftet med utjämningen är att åstadkomma en 
trygg och stabil verksamhet. 
 
Omvänt ska inte disposition ske för att täcka ett underskott som uppkommit av andra skäl, till 
exempel att nämnderna inte hållit tilldelad budget. Disposition får inte heller ske för att täcka 
ett underskott som uppkommit till följd av underlåtenhet att anpassa verksamheten till 
förändringar av de långsiktiga skatteintäkterna eller förändringar i verksamhetens 
demografiska målgrupper. Åtgärder måste vidtas för att anpassa kostnader då 
förändringarna bedöms vara över mer än ett år. Disposition får inte heller ske för sänkning av 
utdebiteringen. 
 

 Resultatutjämningsreserven utgör en del av kommunens egna kapital. 
 
 Reservering till resultatutjämningsreserven får göras om kommunens finansiella mål 

är uppnådda med ett maximalt belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del 
av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 
överstiger en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 

 
 Ett tak fastställs för hur stort belopp som sammanlagt får finnas i reserven vid 

utgången av varje redovisningsår. Maximalt 10 procent av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning får avsättas till 
resultatutjämningsreserven.  

 
 Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska fattas i samband 

med kommunfullmäktiges beslut om budget eller årsbokslut. När anspråk på RUR 
görs ska en redogörelse lämnas i mål & budget alternativt årsredovisningen om 
motiven till dispositionen. 

 
 I budgetbeslutet för kommande års budget är ianspråktagande av 

resultatutjämningsreserven maximerad till 2 procent av skatteintäkter samt generella 
statsbidrag och utjämningsbidrag (dock ej mer än vad som är reserverat). 

 
 Kommunfullmäktige fattar ett aktivt beslut vid förändring av 

resultatutjämningsreserven. 
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Resursfördelningsmodell för god ekonomisk hushållning 
 
En resursfördelning som är transparent och ger rimligt rättvisa förutsättningar att bedriva 
kommunal verksamhet hänger ihop med god ekonomisk hushållning. 
Resursfördelningsmodellen syftar till att fördela kommunens ekonomiska resurser efter 
befolkningsutveckling och befolkningsstruktur med flera parametrar som kan tänkas påverka 
framtida behov och service från invånarna. 
  
Indexuppräkning 
 
SKR bedömer pristrycket i kommunal verksamhet årligen (inflation och kvalitet). Med 
utgångspunkt i pristrycket ska en avvägning göras mellan kompensation för ökade kostnader 
och krav på effektivisering göras. Indexuppräkningen av de ekonomiska ramarna per 
verksamhet är differentierad. 
 
Politiskt betingade förändringar 
 
Politiken bestämmer ambitionsnivån och prioriteringar. I den årliga omvärldsspaningen 
påvisar förvaltningen på viktiga aktuella förändringar eller annan viktig information att ta 
hänsyn till i budgetprocessen. Vidare lämnas en ekonomisk bedömning av förändringens art. 
Denna information hanteras som ”politiskt betingade förändringar” genom avdrag eller tillägg 
i budgeten. 
 
Volymuppräkning 
 
Volymuppräkningen grundar sig i den befolkningsprognos som årligen revideras med hjälp 
av statistik från SCB och byggnationsplaner i kommunen. Volymuppräkning är normalt 
positiv i en inflyttningskommun som Knivsta men skulle kunna vara negativ ett enskilt år 
beroende på hur folkmängden utvecklar sig. 
 
Verksamheter som erhåller volymuppräkning: 
 
Förskoleverksamhet (förändring antal barn * peng) 
Grundskoleverksamhet (förändring antal elever * peng) 
Gymnasieskola (förändring antal elever * peng) 
Obligatorisk särskola (förändring antal elever * peng) 
Ordinärt boende Sol HSL (förändring antal invånare * peng utjämningssystem) 
Hemtjänst (förändring i konsumtionsanalys biståndsbedömda timmar * peng per timme) 
Allmän fritid (förändring antal invånare 6-18 år * fast peng per invånare) 
Gator och vägar (förändring antal invånare * fast peng per invånare) 
Parker (förändring antal invånare * fast peng per invånare) 
Lss uppräkning (bedömd förändring antal insatser * fast peng) 
Individ och familjeomsorg (förändring antal invånare * peng utjämningssystem) 
Övriga kommunala verksamheter justeras genom engångstillägg vartefter marginaleffekter 
uppstår och/eller en bedömning efter vad det ekonomiska läget tillåter (se punkten politiskt 
betingade förändringar). 
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Tjänsteskrivelse 
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Diarienummer 
KS-2021/499 

   
 

Kommunstyrelsen 

Omfördelning av investeringsmedel 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela investeringsmedel om 100 000 kr från 
Ungdomsverksamheten till Idrotts- och fritidsanläggningar 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta Centrum för idrott och kultur ska under hösten 2021 starta verksamheten i 
scenkonstlokalen.I de tekniska behovsunderlagen från externa bokare framkommer ett 
behov av teknik som CIK i dagsläget inte kan tillhandahålla. En investering i teknisk 
utrustning motsvarande 100 tkr säkerställer att lokalen möter behoven. 
Ungdomsverksamheten är inte i behov av att göra planerade investeringar 2021 enligt 
budget med anledning av att verksamheten tillfälligt ändrat inriktning på grund av 
Coronapandemin. De beslutade investeringsmedlen om 100 tkr för ungdomsverksamheten 
2021 föreslås därför omfördelas till Idrotts- och fritidsanläggningar för att kunna användas på 
CIK. 
Bakgrund 
Nämnden har möjlighet att omfördela investeringsmedel vid behov. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet medför ökade kapitaltjänstkostnader för idrotts- och fritidsanläggningar och bedöms 
täckas av de ökade intäkterna som bokningar i scenkonstlokalen medför. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidschef 
Kulturchef 
Fritidschef 
 
 
Kultur- och fritidschef 
Lena Larsson 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Åtgärden innebär möjligheten till ett större och bredare utbud av kulturupplevelser för barn.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Förändringarna syftar till att bidra till ändamålsenlig utrustning som kommer barn till del. 
 
 
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 

Mottagande av donation till Knivsta Kulturskola 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Knivsta kulturskola kan ta emot en donation från Knivsta 
kulturskolas intresseförening i form av utrustning till ett värde av 40 000 kr under 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den föräldradrivna intresseföreningen för Knivsta kulturskola ska avvecklas och önskar att 
kvarstående medel i föreningen ska komma eleverna i kulturskolan till nytta. Föreningen vill 
donera t ex. instrument och annan utrustning till kulturskolan till ett värde av 40 000 kr under 
2021. Styrelsen kommer i samråd med kulturskolechef avgöra vad som ska köpas in. 
Bakgrund 
Knivsta kulturskolas intresseförening har under flera år verkat för att ge ett mervärde till 
Knivsta kulturskolas elever. Detta har skett genom t ex. stöttning vid läger, konserter och 
shower. Stödet har bestått av att hjälpa till med praktiskt arbete vid föreställningar och 
organiserat samarbeten utanför kulturskolans ordinarie verksamhet. Föreningen har också 
sålt fika till publik vid konserter och uppträdanden. Genom fikaförsäljning har föreningen 
skapat ett kapital som syftat till att kunna subventionera t ex lägerdeltagande i andra 
kommuner för elever. När nu föreningen ska avvecklas vill de att pengarna som finns kvar i 
föreningen ska komma elever på kulturskolan i Knivsta kommun till nytta. Föreningen önskar 
köpa in t ex. instrument, manus och annan utrustning som sedan ska doneras till Knivsta 
kulturskola. Donationen har ett värde av 40 tkr. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Donationen påverkar inte verksamhetens budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kulturskolechef 
 
 
 

Lena Larsson 
Kultur- och fritidschef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Donationen innebär ökad möjlighet för barn och unga i Knivsta att delta i 
kulturverksamheten. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Det ligger i barns bästa att ha god tillgång till kultur på sin fritid. Donationen innebär ökade 
möjligheter för barn att delta. 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Förekommer ej. 
 
 
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 

Dataskyddsombudets granskningsrapport - 21 april 2021 
 
Förslag till beslut 
Dataskyddsombudets granskningsrapport är anmäld till styrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens dataskyddsombud har genomfört uppföljande granskning av områden där hon 
funnit brister i hur kommunen följer EU:s allmänna dataskyddsförordning. Av totalt fyra 
kontrollområden i denna granskning bedömer dataskyddsombudet kommunen följer 
dataskyddsförordningen på två områden, medan brister av mindre väsentligt slag fortfarande 
finns på två områden. Förvaltningen bedömer att ytterligare utbildningsinsatser för 
kommunens medarbetare krävs för att uppnå fullgod regelefterlevnad. 
 
Bakgrund 
I samband med att kommunens nuvarande dataskyddsombud (DSO) inledde sitt uppdrag 
förra sommaren upprättade hon en nulägesrapport över hur kommunen hade arbetat med att 
genomföra dataskyddsförordningen i sina verksamheter (dnr KS-2020/661). För att komma 
underfund med kommunens nuläge och mognad i dataskyddsfrågor ställde DSO frågor i 
enkäter och genomförde telefonintervjuer med medarbetare i kommunens verksamheter 
inom alla nämnder utom valnämnden. 
De områden som nu har granskats framgår av den nulägesrapport som DSO tog fram förra 
sommaren. I nulägesrapporten finns två planer för implementeringen, en ettårsplan och en 
treårsplan. Den nu aktuella granskningsrapporten avser områden som nämns i ettårsplanen 
och omfattar följande kontrollområden: 

1. Anmälan av ny/ändrad personuppgiftsbehandling, 
2. Rutin fritextfält och ostrukturerad information, 
3. Information om de registrerades rättigheter, och 
4. Utbildningar. 

Under förra hösten har kommunens informationsorganisation färdigställt den första upplagan 
av den interna handboken Om konsten att hantera information. Syftet har varit att skapa en 
sammanhållen text som dels beskriver ändamålen bakom systematisk informationshantering, 
dels förklarar hur informationshanteringens olika komponenter hör ihop och dessutom ge 
exempel på hur god och rättsenlig informationshantering kan omsättas i praktiken. DSO:s 
anmärkningar har varit vägledande vid arbetet med att fördjupa och förbättra innehållet i 
handboken. Efter att ha vässat informationen till kommunens medarbetare brister inte 
regelefterlevnaden avseende de två första kontrollområdena. Gällande de två följande 
områdena finns emellertid fortfarande brister, men de bedöms vara av mindre väsentligt slag. 
Även om DSO:s granskningsrapport visar på tydliga förbättringar, är det viktigt att minnas att 
denna uppföljning trots allt är en skrivbordsgranskning. Den visar visserligen att det nu finns 
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tillräckligt tydliga riktlinjer för att uppfylla dataskyddsförordningens krav på flera områden. Det 
är emellertid i regel en större utmaning att lyckas med att få genomslag för riktlinjerna i det 
praktiska arbetet med personuppgifterna. Av det skälet bedöms att utbildningar om 
informationshantering behöver prioriteras under det kommande året. Detta skulle dels direkt 
angripa bristerna i kontrollområde nummer 4, dels stärka genomslaget för de förbättrade 
rutinerna och handledningarna avseende de övriga kontrollområdena i kommunens 
verksamheter. 
 
Övriga underlag för beslut 
Dataskyddsombudets granskningsrapport 2021-04-21 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunens nämnder 
Dataskyddsombudet 
 

 
 
 
 

Åsa Franzén 

Chef kommunledningskontoret 
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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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1. SAMMANFATTNING

Jag har i egenskap av externt dataskyddsombud för Knivsta kommun granskat hur arbetet
med implementeringen har fortskridit när det gäller aktuellaområden som ska granskas. De
områden som ska granskas framgår av den nulägesrapport som jag tog fram i augusti 2020. I
nulägesrapporten finns två planer för implementeringen, en ettårsplan och en treårsplan.
Nuvarande granskningsrapport gäller områden som nämns i ettårsplanen.

Den generella bilden är att de flesta områden är åtgärdade men att vissa brister fortfarande
återstår. Ett exempel är att kommunens medarbetare inte har fått någon uppföljande
utbildning i GDPR sedan 2018 när dataskyddsförordningen infördes, ett annat exempel är att
informationen om hur information för anställda inte är färdigställt.

Det har inte kommit några synpunkter granskningsrapporten.

2. INLEDNING

I januari 2021 inledde jag en granskning och enligt ovannämnda nulägesanalys ska ett antal
områden i ettårsplanen granskas; bland annat när det gäller framtagande av rutiner för de
registrerade och ny/ändrad personuppgiftsbehandling. I nulägesanalysen framgår
rekommendationer till åtgärder för de områden som ska granskas. Med anledning av
nulägesrapporten har Knivstas förvaltning i Granskningsrapport om dataskyddet i Knivsta
kommun den 24 augusti, tagit fram vissa åtgärder och det är dessa aktiviteter inom
ettårsplanen som granskat i denna rapport. Resterande områden som behöver hanteras enligt
ettårsplanen kommer att granskas i dataskyddsombudets nästa granskningsrapport.

2.1. Metod och tillvägagångssätt

Granskningen av de aktuella områdena har i huvudsak skett genom en genomgång av
dokumentation, medverkan i relevanta möten samt flera samtal med framförallt Knivstas
jurist Isak Berglund. På grund av den rådande pandemin har det inte varit möjligt att
genomföra granskningen på plats.

3. BEDÖMNINGSGRUNDER

Bedömning Beskr ivning
Röd – mycket
väsentlig brist

Betydande brister i efterlevnaden av dataskyddsregleringen som
riskerar att skada allmänhetens förtroende för Organisationen och
föranleda allvarlig kritik eller sanktioner från berörd
tillsynsmyndighet

Orange –
väsentlig brist

Brister i efterlevnaden av dataskyddsregleringen som riskerar att
gå ut över enskildas fri- och rättigheter samt föranleda kritik från
berörd tillsynsmyndighet

Gul – mindre
väsentlig brist

Mindre brister eller oklarheter som väckor frågor om
efterlevnaden av dataskyddsregleringen
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Grön - Ingen brist Inga brister eller oklarheter om efterlevnaden av
dataskyddsregleringen

4. GRANSKADE OMRÅDEN

4.1. Anmälan av ny/ändrad personuppgiftsbehandling

Rekommenderad åtgärd: Det kan vara braatt tydliggöra information, t.ex. i form av en
anvisning, om hur man anmäler ny/ändrad personuppgiftsbehandling. Det är bra att tydliggöra
att det kan finnas ytterligare behandlingar som kan behöva anmälas och godkännas, som t.ex.
exempel olika listor i word- och excelformat.

Kraven i dataskyddsförordningen: Både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
är skyldiga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter.
Dessa register ska upprättas skriftligen, vara tillgängliga i elektronisk format och hållas
uppdaterade. På begäran ska registret göras tillgängligt för Integritetsskyddsmyndigheten.
Vad som ska finnas med i förteckningen beskrivs i artikel 30 i dataskyddsförordningen.

4.1.1. Iakttagelser och åtgärder
Knivsta kommun har haft sina registerförteckningar i form av excelfiler. I och med
kommunens sammanföring av registerförteckningar och dokumenthanteringsplaner till
informationshanteringsplaner kommer närmast all metainformation om en informationsmängd
att vara samlad på ett och samma ställe, vilket förhoppningsvis blir mer överskådligt. Den nya
informationshanteringshandboken kompletteras med instruktioner om vad som utgör en ny
personuppgiftsbehandling och hur en sådan anmäls för införande i nämndernas
informationshanteringsplaner. I det nya kapitlet 10 (sid. 55-65) framgår hur man hur man
påbörjar en ny behandling och texten beskriver tydligt och klart hur detta ska ske och vilka
olika steg som ingår för att komma i mål.

4.1.2. Bedömning
Genom det nya kapitlet 10 i informationshanteringshandboken har medarbetare numer
tillgång till tydlig information om vad som behövs för att kunna anmäla ny/ändrad
personuppgiftsbehandling. Det finns således ingen risk för att Knivsta kommuns olika
medarbetare inte har ti llgång till den information de behöver.

Grön - Ingen brist
Inga brister eller oklarheter om efterlevnaden av
dataskyddsregleringen

4.2. Rutin fritextfält och ostrukturerad information

Rekommenderad åtgärd: Det finns ett behov att se över och eventuellt ta fram ytterligare
rutiner som inkluderar olika former av fritextfält.
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Kraven i dataskyddsförordningen: I Sverige har vi tidigare haft den så kallade
missbruksregeln i den nu upphävda personuppgiftslagen, 5 a §, som innebar enklare regler för
personuppgifter i ostrukturerat material. När dataskyddsförordningen började tillämpas den 25
maj 2018 försvann missbruksregeln. Detta innebär att samma regler gäller för alla
personuppgifter, dvs. även de som återfinns i ostrukturerad information och som bl.a.
behandlas i ärendehanteringssystem, e-post, hemsidor m.m. För all behandling av
personuppgifter gäller dataskyddsförordningens regler, som bland annat innebär att man
behöver identifiera en laglig grund för behandling som tidigare stödde sig på missbruksregeln.
I dataskyddslagen 3 kap. 3 § första stycket framgår i vilka fall känsliga personuppgifter får
behandlas av myndighet.

4.2.1. Iakttagelser och åtgärder
Ett nytt avsnitt om fritextfält och ostrukturerad behandling, kapitel 11 (sid. 28-29), tas fram
till den nya informationshanteringshandboken. Av det nya kapitlet framgår vad det innebär
och hur ostrukturerad information som fritextfält ska hanteras.

4.2.2. Bedömning
Genom det nya kapitlet 11 i informationshanteringshandboken har medarbetare fått tillgång
till tydlig information om vad fritext och ostrukturerad behandling är och hur sådan
personuppgiftsbehandling ska hanteras. Det finns således inte någon risk att Knivsta
kommuns olika medarbetare inte har tillgång till den information de behöver.

Grön - Ingen brist Inga brister eller oklarheter om efterlevnaden av
dataskyddsregleringen

4.3. De registrerades rättigheter

Rekommenderad åtgärd: Det finns ett behov att ta fram en rutin om information om de
registrerades rättigheter för enskilda som inte har tillgång till digital information. Det finns
också ett behov av att se över nuvarande rutiner när det gäller radera eller ändra
personuppgifter. Någon rutin för registerutdrag för anställda finns inte varför även en sådan
rutin bör tas fram. En text om hur kommunen behandlar de anställdas personuppgifter och de
registrerade rättigheter behöver också tas fram. Man behöver även se över om informationen
är tillräcklig i de olika nämnderna när det gäller kunder/klienters information och hur deras
personuppgifter behandlas.

Kraven i dataskyddsförordningen: De personer vars personuppgifter behandlas, de
registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i
korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas
och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina
uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter (art. 12-
23).
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4.3.1. Iakttagelser och åtgärder
Befintliga rutiner, inklusive den för utlämnande av registerutdrag, finns dokumenterade på
intranätet Navet. Tyvärr har inte intranätet en användarvänlig innehållsstruktur, vilket
tillsammans med en avsaknad av en pålitlig sökfunktion gör att det inte är ett ändamålsenligt
verktyg för informationsspridning bland kommunens medarbetare. Därför övervägs om
rutiner ska publiceras på den externa webbplatsen som erbjuder bättre sökmöjligheter. Man
gör också försök för att förbättra intranätet.

Kommunen behöver förbättra sin information till de anställda om personuppgiftsbehandlingen
som hör ihop med själva anställningen. Den sammanställning som finns är delvis föråldrad
och behöver uppdateras. Även här ser vi att intranätet kan spela en stor roll för att informera
de anställda om hur deras personuppgifter hanteras av kommunen. En tidplan har tagits fram
och förberedelseobjektet pågår mellan december 2020-juni 2021.

4.3.2. Bedömning
Av ovanstående framgår att befintliga rutiner finns dokumenterade på intranätet Navet, men
tyvärr är detta ett ändamålsenligt verktyg vilket betyder att informationen inte är tydlig. När
det gäller information om anställda pågår ett arbete enligt en framtagen tidplan. Jag bedömer
att det finnas risk som kan innebära att de registrerades personuppgifter kan komma att
hanteras felaktigt.

Gul – mindre
väsentlig brist

Mindre brister eller oklarheter som väckor frågor om
efterlevnaden av dataskyddsregleringen

4.3.3. Rekommendationer
Kommunen behöver färdigställa arbetet med att förbättra och tydliggöra information när det
gäller framtagna rutiner för de registrerades rättigheter. Detta skulle kunna ske genom att
rutiner publiceras någon annan stans än på Navet; till exempel på den externa webbplatsen
som erbjuder tydlig information och bättre sökmöjligheter.

4.4. Utbildningar

Rekommenderad åtgärd: Medarbetare har fått en utbildning i GDPR tidigare, men behöver få
ytterligare utbildning gärna utifrån olika roller. Information behöver delges medarbetare.

Krav i dataskyddsförordningen: Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person som
bestämmer vilka personuppgifter som ska behandlas i verksamheten och vad uppgifterna ska
användas ti ll . Det är alltså inte chefen eller en anställd som är personuppgiftsansvarig, utan
själva organisationen som arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar som personuppgiftsansvarig
för att anställda inte behandlar personuppgifter på ett otillåtet sätt i tjänsten och kan bli
ansvarig för skador som de orsakar. Arbetsgivaren måste se till att all behandling av
personuppgifter som utförs i tjänsten uppfyller dataskyddsförordningens krav, till exempel i
fråga om ändamål med behandlingen, gallring och säkerhet. Det gäller oavsett om
behandlingen sker på arbetsplatsen, i hemmet eller på en tjänsteresa. Arbetsgivaren behöver
därför lämna tydliga instruktioner som beskriver hur de anställda får behandla
personuppgifter.
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4.4.1. Iakttagelser och åtgärder
Det ska utarbetas fler utbildningar om dataskydd och informationssäkerhet. Nyligen har ett
informationssäkerhetsmoment införts i utbildningen för nya chefer. En helt ny
informationshandbok har tagits fram, som väntas utgöra grunden för de planerade
utbildningarna i arkiv, dataskydd och informationssäkerhet. Kommunen har nyligen
genomfört en modern informationsorganisation som omfattar alla verksamheter som hanterar
information och specifikt personuppgifter i större skala. Mer specifikt behöver utbildningarna
beskriva de rättsliga grunderna för korrekt personuppgiftshantering och skyldigheten för
nämnderna att informera de registrerade om personuppgiftsanvändningen.

4.4.2. Bedömning
Sedan 2018 har medarbetare inte fått någon uppföljande utbildning i dataskydd. Jag bedömer
bristen på uppföljande utbildning i dataskydd kan medföra en risk att medarbetare kan komma
att hantera personuppgifter felaktigt.

Gul – mindre
väsentlig brist

Mindre brister eller oklarheter som väckor frågor om
efterlevnaden av dataskyddsregleringen

4.4.3. Rekommendationer
Kommunen bör se till att samtliga medarbetare erbjuds fortbildning i dataskydd och att
information om detta tydligt framgår.

5. ÖVRIGT

Förutom de aktiviteter som har genomförts ovan när det gäller aktuella granskningsområden,
har Knivsta kommun även genomfört följande aktiviteter:

- Kompletterat avsnittet om rättsliga grunder (kapitel 7 i
informationshanteringshandboken)

- Arbetet med att ta fram en instruktion för
informationssäkerhetsincidenthanteringsrutin pågår

- Startat upp ISO27k-arbetet
- Genomfört verksamhetsbesök Elevhälsan och Skolhälsans psykologteam
- Inskärpt behovet av uppdaterade informationshanteringsplanen hos

Utbildningsnämnden och arbetet ska ha återupptagits av utbildningskontoret

6. FORTSATT ARBETE

Denna rapport är ett led i det ständiga arbetet med att få förbättra efterlevnaden av
dataskyddsförordningens krav. Verksamheten kan komma att förändras och i samband med
detta kan nya risker uppstå som behöver uppmärksammas och åtgärdas. Nästa
granskningsrapport kommer att presenteras om cirka 6 månader.
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Kommunstyrelsen 

Arrendeavtal avseende parkeringsplats Särsta 3:1 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen tecknar/ingår arrendeavtal mellan Knivsta kommun och Yener Restaurang AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Arrendatorn till del av Särsta 3:1 äger restaurangen Adas Kolgrill. För att de ska kunna 
bedriva verksamheten är de i behov av en parkeringsplats intill restaurangen. Detta avtal 
avser arrende till en förhyrd parkeringsplats på pendlarparkeringen, Särsta 3:1. 
 
 
Bakgrund 
 
Arrendatorn arrenderar sedan 1 januari 2018 del av Särsta 3:1 där arrendatorn är ägare till 
restaurangen Adas kolgrill. För att kunna driva gatuköksverksamheten, genom att frakta 
bland annat matvaror till och från restaurangen, är de i behov av en parkeringsplats i 
närheten av restaurangen. Arrendatorn har fram till idag parkerat på en del av torgytan norr 
om restaurangen. Kommunen vill att detta ska undvikas på grund av bland annat 
trafiksäkerheten mm. Kommunen vill möjliggöra för arrendatorn att nyttja en reserverad 
parkeringsplats på pendlarparkeringen, Särsta 3:1. 
 
Mot bakgrunden ovan har ett förslag till ett nytt arrendeavtal upprättats. Förslaget innebär i 
korthet att mark upplåts med arrende från och med 1 oktober 2021 till 30 september 2022, dock 
tidigast den dagen då skylten på den reserverade platsen är uppsatt, och med en ömsesidig 
uppsägningstid om nio månader. Arrendet ska dock upphöra senast den dag då arrendet för 
gatuköksverksamhetsen upphör. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet ett år åt gången 
på oförändrade villkor.  
 
Arrendeavgiften är 9375 kr per år exkl. moms. Kostnaden för skylten och montering av 
skylten på parkeringsplatsen uppgår till 4000 kr och bekostas av arrendatorn och faktureras 
separat.  
 
 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
 
Tjänsteutlåtandet 2021-06-02 
Arrendeavtal för reserverad parkeringsplats Särsta 3:1 2021-06 
Kartbilaga över ut markerad parkeringsplats  
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten  
Exploateringschefen 
 

 
Daniel Lindqvist,  
Kommundirektör 



 § 129 Arrendeavtal för reserverad parkeringsplats Särsta 3-1 - KS-2021/441-1 Arrendeavtal för reserverad parkeringsplats Särsta 3-1 : Tjänsteutlåtande 2021-06-02 Arrendeavtal avseende parkeringsplats Särsta 3:1

Sida 3 av 3 

 
 

 

  

 
Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej  X 

 
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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Arrendeavtal 

Detta arrendeavtal (”Avtalet”) har träffats denna dag (”Avtalsdagen”) mellan 

1. Knivsta kommun, 212000-3013, 741 75 Knivsta (”Fastighetsägaren”)  

och 

2. Yener Restaurang AB, org.nr 559082-8900, Emil Sjögrens väg 18C, 754 43 Kniv-
sta, (”Arrendatorn”)  

1 och 2 kallas nedan gemensamt för ”Parterna” och enskilt för ”Part” 

  

Bakgrund 

Arrendatorn arrenderar sedan 1 januari 2018 del av Särsta 3:1 där arrendatorn är ägare till 
restaurangen Adas kolgrill. För att kunna driva gatuköksverksamheten, genom att frakta 
bland annat matvaror till och från restaurangen, är de i behov av en parkeringsplats i när-
heten av restaurangen. Arrendatorn har fram till idag parkerat på en del av torgytan norr 
om restaurangen. Kommunen vill att detta ska undvikas på grund av bland annat trafiksä-
kerheten mm. Fastighetsägaren möjliggör nu för Arrendatorn att, på nedanstående villkor, 
nyttja en reserverad parkeringsplats på pendlarparkeringen, Särsta 3:1. 

1 § Upplåtelse 

Kommunen upplåter härmed till Arrendatorn del av Särsta 3:1 som markerats på bifogad 
ritning, Bilaga 1, med röd avgränsningslinje (”Arrendeområdet”). Arrendeområdet omfat-
tar uppskattningsvis 12,5 kvm och upplåts i befintligt skick. 

2 §  Ändamål 

Fastighetsägaren upplåter till Arrendatorn rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, 
endast nyttja arrendeområdet för parkeringsändamål.  

3 § Arrendetid 

Arrendet gäller från och med 1 oktober 2021 till 30 september 2022, dock tidigast den da-
gen då skylten på den reserverade platsen är uppsatt, och med en ömsesidig uppsägningstid 
om nio månader. Uppsägning ska ske skriftligen. Arrendet ska dock upphöra senast den 
dag då arrendet för gatuköksverksamhetsen upphör. Vid utebliven uppsägning förlängs av-
talet ett år åt gången på oförändrade villkor.  
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4 §  Arrendeavgift och betalning 

Arrendeavgiften är 9375 kr per år exkl. moms. Kostnaden för skylten och montering av 
skylten på parkeringsplatsen uppgår till 4000 kr och bekostas av Arrendatorn och fakture-
ras separat.  

Arrendeavgiften skall betalas förskottsvis senast den första dagen på arrendeåret till plusgi-
rokonto 25 17 37-3.  

Arrendeavgiften ska omräknas i förhållande till förändringar i konsumentprisindex. Om-
räkning ska ske den 1 januari varje år med första omräkning 2023. Arrendeavgiften är an-
passad till indextalet för december månad 2021. Skulle indextalet påföljande decembermå-
nad ha stigit i förhållande till föregående decembermånad ska arrendeavgiften höjas varvid 
den procentuella ökningen räknas fram enligt följande formel. 

X = (årets decemberindex minus förra årets decemberindex) x 100  
Förra årets decemberindex 

Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta utgå med den procentsats som följer av den rän-
telag som gällde vid Avtalets ingående. 

5 § Förbud mot överlåtelse 

Arrendatorn eller dess konkursbo äger inte rätt att utan Fastighetsägarens skriftliga sam-
tycke överlåta arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe. Arrendatorn äger inte heller rätt 
att utan Fastighetsägarens föregående skriftliga samtycke upplåta nyttjanderätt till hela el-
ler del av Arrendesområdet, annat än vad som framgår av Avtalet. 

6 §  Ansvar 

Arrendatorn ska vidare ansvara för alla person- och egendomsskador samt för skador på 
fastigheten som uppkommer till följd av Arrendatorns nyttjande av Arrendesområdet. An-
svaret enligt denna punkt gäller även för skador som upptäcks först efter det att Avtalet 
upphört.  

 

7 §  Arrendesområdets skick, drift och underhåll 

Arrendesområdet upplåts i befintligt och av Arrendatorn godkänt skick.  

Fastighetsägaren ansvarar för all drift (skötsel av ytor mm) och underhåll av Arrendeområ-
det och är skyldig att alltid hålla Arrendeområdet i ett väl vårdat skick.  

Underlåter Arrendatorn att fullgöra skyldighet enligt punkt 6, och vidtas inte rättelse inom 
14 dagar från mottagande av anmodan om rättelse äger Fastighetsägaren rätt att säga upp 
Avtalet till omedelbart upphörande. 
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I det fall inte rättelse sker trots uppmaning från kommunen äger kommunen rätt att säga 
upp avtalet med omedelbar verkan.  

8 § Arrendets upphörande 

Arrendatorn ansvarar för att åtgärda eventuella skador när upplåtelsetiden upphör. Arren-
datorn ska meddela Fastighetsägaren då avstädning/återställning av området är verkställt så 
att besiktning kan genomföras. Återställande ska vara slutfört senast inom två (2) veckor 
från Avtalets upphörande.  

För det fall Arrendatorn tillhörig egendom finns kvarlämnad på Arrendeområdet efter ar-
rendetidens utgång äger Fastighetsägaren överta denna utan ersättning, alternativt återställa 
Arrendesområdet på Arrendatorns bekostnad.  

Arrendatorn har inte rätt till ersättning med anledning av Avtalets upphörande.   

9 § Hänvisning till jordabalken 

I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap. jordabalken eller annars i lag stadgas om lägenhetsar-
rende. 

10/ §  Övrigt 

Detta avtal utgör hela avtalet mellan Parterna i anledning upplåtelsen av arrende och ersät-
ter alla tidigare förhandlingar och överenskommelser rörande innehållet i Avtalet, oavsett 
om sådan överenskommelse träffats skriftligen eller muntligen. 

Ändringar och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 
undertecknade av Parterna.  

Meddelanden enligt Avtalet ska skickas till Part på adress enligt ingressen ovan och anses 
mottaget 

(i) Vid avlämnande för hand, vid tidpunkten för avlämnandet 

(ii) Om avsänt med rekommenderat brev, tre (3) dagar efter avlämnande 
för postbefordran; eller 

(iii) Om skickat med e-post, när mottagaren bekräftar mottagandet. 
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______________________________________ 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka Fastighetsägaren och Arrendatorn tagit 
var sitt. 

 

Knivsta 2021-  
För Knivsta kommun  
 

 
_________________________ _________________________  
Klas Bergström  Daniel Lindqvist 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 

 

 
Knivsta 2021-   
Yener Restaurang AB   

 

________________________  
Ferahnaz Ökke    
Arrendator      

 

 
Bevittnas:    Bevittnas: 
 

 

 
………………………………  ………………………………  
(  )  (  )  
 
 
 
 
 
………………………………  ………………………………  
(  )  (  ) 
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Bilaga 1 Karta över arrendeområdet 
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Handläggare 
Mikael Kallberg 
Exploateringsingenjör 

Tjänsteskrivelse 
2021-07-06 

Diarienummer 
KS-2021/530 

   
 

Kommunstyrelsen  

Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149, ca 13000 kvm, till 
AB Karl Hedin Bygghandel 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av del 
av fastigheten Knivsta Gredelby 1:149 till AB Karl Hedin Bygghandel (org.nr. 556114-1812) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser försäljning av del av fastigheten Knivsta Gredelby 1:149 till AB Karl Hedin 
Bygghandel. Etableringen kommer att innebära ca 10-15 arbetstillfällen och byggstart är 
planerad till första kvartalet 2022.  
Priset för fastigheten är satt till 700 kr/kvm tomtarea med en förväntad försäljningsintäkt om 
ca 9 100 000 kronor. Slutgiltig köpeskilling bestäms med stöd av fastställd tomtarea i 
lagakraftvunnet fastighetsbildningsbeslut. Kommunen står för lantmäterikostnaden.  
 
Bakgrund 
AB Karl Hedin Bygghandel har visat intresse för att etablera sig i Knivsta kommun under en 
längre tid men har inte kunnat erbjudas en tomt som passar deras verksamhet. När tidigare 
köpare av fastigheten Knivsta Gredelby 1:149 avbröt sitt köp, öppnade sig en möjlighet att 
dela upp fastigheten i mindre delar. AB Karl Hedin Bygghandel har därmed, enligt önskemål, 
erbjudits en fastighet om ca 13000 kvm vilken dom anser fungerar för deras behov. 
Etableringen kommer att medföra ca 10-15 arbetstillfällen och byggstart är planerad till Q1 
2022. AB Karl Hedin bygghandel har en verksamhet som i huvudsak riktar sig till 
proffsmarknaden (Byggfirmor) men är även öppen för allmänheten.  
AB Karl Hedin anser sig ha ett väl utvecklat kvalitets- och hållbarhetstänk och har tagit fram 
Karl Hedin Ursprungsförsäkrat Virke (KHUFV) som i korthet innebär att allt virke som säljs 
via AB Karl Hedin Bygghandel ska vara spårbar till sin ursprungskälla och att avverkning och 
hantering skett i enlighet med rådande lag- och certifieringskrav. Företaget integrerar hela 
kedjan från lokala inköp av virkesråvara till förädlad produkt. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En ny värdering har utförts för industrimarken i Ar med värdetidpunkt i april 2021. Enligt 
värderingen bör värdet på marken i Ar ligga på ca 650-750 kr/kvm. Vid prissättning behöver 
hänsyn tas till tomtens placering, om det krävs omfattande arbeten på fastigheten för att 
iordningställa den till byggbar mark, tomtens storlek etc. Priset på fastigheten är satt till 700 
kr/kvm med utgångspunkt från dessa kriterier och bedöms vara marknadsmässigt.  
Köparen är i behov av en fastighet på ca 13000 kvm vilket ger en preliminär köpeskilling på 
9.100.000 kr. Köpeskillingen fastställs efter genomförd förrättning och beräknas på den 
fastställda tomtarean. Hela köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. 
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Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningen. Kostnad för förrättningen 
bedöms till ca 50.000 kr. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-06 
Köpekontrakt AB Karl Hedin Bygghandel 
Bilaga 1 – Ny fastighet 13000 kvm 
Bilaga 2 – Ny fastighet – översiktskarta 
Bilaga 3 – Planbeskrivning Norra Ar 
Bilaga 4 – Plankarta Norra Ar 
Bilaga 5 – Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 

 
 
 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 



 § 130 Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149, ca 13000 kvm, till AB Karl Hedin Bygghandel - KS-2021/530-1 Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149, ca 13000 kvm, till AB Karl Hedin Bygghandel : Tjänsteutlåtande 2021-07-06 -- Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149

Sida 3 av 3 

 
 

 

  

 
Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet avser försäljning av en fastighet inom detaljplanelagt område. Användning av 
fastigheten överensstämmer med detaljplanen. 

 
 
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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KÖPEKONTRAKT 
 
Säljare Knivsta Kommun  1/1 Org.nr 212000-3013 
 741 75 Knivsta 
 
Köpare AB Karl Hedin Bygghandel  1/1 Org.nr 556114-1812 
  
 
Fastighet Del av fastigheten (ca 13 000 m2) Knivsta Gredelby 1:149 (”Stamfastigheten”) som redovisas 

med rödmarkerade begränsningslinjer på bifogad karta  
 
 
Köpeskilling Köpeskillingen för Fastigheten beräknas utifrån ett pris på 700 kr/m2. Preliminär köpeskilling, 

baserat på 13 000 m2 är 9 100 000 kr. Köpeskillingen fastställs med stöd av arealuppgift för 
Fastigheten enligt lagakraftvunnet beslut om fastighetsbildning.  

 
  
  
§ 1 Överlåtelseförklaring m.m. 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen del av Stamfastigheten om ca 13 000 kvm (med de 
mindre justeringar som må erfordras för att fastighetsbildningen ska kunna komma till stånd) och som 
redovisas med rödmarkerade begränsningslinjer på ̊bilaga 1 (”Fastigheten”). Fastigheten ligger inom 
detaljplan för Ar företagspark Norra delen, Gredelby 1:3 m.fl. i Knivsta kommun. Den blivande 
Fastigheten är markerad med röd färg på bilaga 1 och röd färg på bilaga 2. Inga byggnader berörs av 
överlåtelsen. 
 
Parterna är överens om att Köparen ska förvärva Fastigheten i enlighet med villkoren i detta avtal jämte 
bilagor (”Avtalet”). 
 
Säljaren ansöker om avstyckning omedelbart efter att Avtalet är undertecknat. Säljaren bekostar 
lantmäteriförrättningen. 

 
§ 2 Tillträdesdag 

Köparen ska tillträda Fastigheten tio (10) vardagar från den dag som Säljaren meddelat Köparen att 
beslut om fastighetsbildning avseende Fastigheten har vunnit laga kraft (”Tillträdesdagen”). 

 
§ 3 Köpeskillingen och betalningsvillkor 

Köpeskillingen beräknas och erläggs enligt följande: 
 

Kontant senast på Tillträdesdagen  
700 kr x Fastighetens areal i kvadratmeter enligt lagakraftvunnet beslut om fastighetsbildning avseende 
Fastigheten 
 
SUMMA KÖPESKILLING 

700 kr x Fastighetens areal i kvadratmeter enligt lagakraftvunnet beslut om fastighetsbildning 
avseende Fastigheten 

 
Köpeskillingen, med beaktande av vad som framgår i den preliminära likvidavräkningen enligt §6, ska 
betalas in till kommunens plusgirokonto 251737-3 märkt 910 och företagsnamn. Köparen ska därefter 
till Säljaren uppvisa kvittens på utförd betalning.  
 
Gatukostnadsersättning och planavgift samt del av VA-avgift (tomtyteavgift) ingår i Köpeskillingen. 
Samtliga tillkommande VA-avgifter och annan anslutningsavgift efter Tillträdesdagen betalas av 
Köparen. 
 

§ 4 Gravationer 
Fastigheten överlåts gravationsfri. 
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§ 5 Farans övergång 

Säljaren står faran för att Fastigheten av våda skadas eller försämras före Tillträdesdagen. Faran övergår 
till Köparen på Tillträdesdagen. 
 

§ 6 Kostnader och intäkter 
Säljaren svarar för skatter, räntor och andra periodiska utgifter för Fastigheten i den mån de belöper på 
tiden före Tillträdesdagen. Köparen svarar för sådana kostnader i den mån de belöper på tiden från och 
med Tillträdesdagen enligt § 2. Intäkter från Fastigheten fördelas på motsvarande sätt. 
 
En preliminär likvidavräkning har upprättats per Tillträdesdagen. I denna preliminära likvidavräkning 
har så mycket som möjligt av Fastighetens kostnader och intäkter fördelats mellan Köparen och 
Säljaren. Inom trettio (30) dagar från Tillträdesdagen ska Säljaren upprätta en slutlig likvidavräkning 
per Tillträdesdagen där samtliga eventuellt kvarvarande intäkter och kostnader fördelas och avräkning 
sker. Betalning ska ske kontant till det konto som Säljaren respektive Köparen anvisar inom tio (10) 
bankdagar från Säljarens överlämnade av den slutliga likvidavräkningen, om tillämpligt.  
 

§ 7 Säljarens rättsliga dispositioner 
Säljaren förbinder sig, att inte utan Köparens samtycke, under perioden från och med undertecknandet 
av Avtalet till och med Tillträdesdagen, upplåta nyttjanderätt eller belasta Fastigheten med annan 
upplåtelse, pantsätta Fastigheten eller i övrigt med tredje man ingå avtal av väsentlig betydelse rörande  
Fastigheten eller göra väsentligt ingrepp eller vidta annan åtgärd som kan begränsa Köparens 
dispositions- eller förfoganderätt över Fastigheten, med undantag för vad som må erfordras för att 
fastighetsbildning avseende Fastigheten ska kunna komma till stånd i enlighet med Avtalet. 
 

§ 8 Handlingar mm som rör Fastigheten  
På Tillträdesdagen ska Säljaren till Köparen överlämna eventuella handlingar som rör Fastigheten och 
som innehas av Säljaren. 
 

§ 9 Friskrivning 
Fastigheten är idag tomtmark i obearbetat skick och Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen har 
upplysts om att geoteknisk undersökning av markförhållandena på Fastigheten inte har utförts. Köparen 
är av Säljaren informerad om gällande planbestämmelser för Fastigheten, bilaga 3 och 4. Med undantag 
för garantierna eller vad som i övrigt framgår av detta Avtal friskriver Köparen Säljaren från allt 
felansvar som Säljaren eventuellt skulle kunnat ha enligt lag eller på annan grund, inklusive köplagen, 
jordabalken och miljöbalken. Köparen friskriver således Säljaren från allt ansvar för köprättsliga, 
faktiska och rättsliga fel och brister, rådighetsfel, samt eventuellt ansvar för s.k. dolda fel, med 
undantag av vad som uttryckligen anges i garantierna och Säljarens övriga åtaganden enligt Avtalet. 

 
§ 10 Garantier 

Säljaren lämnar följande garantier, vilka gäller både på avtalsdagen och på Tillträdesdagen om inte 
annat anges nedan: 
 
- att säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Fastigheten, 
- att Fastigheten senast på Tillträdesdagen inte är belånad och inte heller pantsatt, 
- att Fastigheten inte är föremål för tvist eller process i domstol eller hos myndighet. 
- att Fastigheten inte omfattas av förelägganden eller liknande ålägganden från tillsynsmyndighet 

eller domstol hänförliga till föroreningar inom området. 
 

§ 11 Köpebrev 
När Köparen betalt Köpeskillingen enligt betalningsvillkoren i § 3 och kvittens avseende sådan 
betalning har visats för Säljaren, ska köpebrev upprättas och undertecknas av Säljaren och Köparen och 
därefter överlämnas till Köparen. Köpebrevet ska vara bevittnat av två vittnen. När köpebrev har 
undertecknats och överlämnats enligt denna punkt har Säljaren frånträtt och Köparen tillträtt 
Fastigheten. 
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§ 12 Lagfart och förvärvskostnader 

Köparen förbinder sig att snarast, och senast inom tre (3) månader efter köpebrevets utfärdande, ansöka 
om inskrivning av förvärvet. Köparen svarar för alla med köpet förenade lagfarts- och 
inteckningskostnader samt värdeintyg. 
 

§ 13 Reklamation och preskription 
Krav från Köparen som grundar sig på brist i garanti enligt Avtalet ska framställas skriftligen till 
Säljaren senast sex (6) månader efter det att bristen upptäckts. Därefter kan köparen inte göra gällande 
bristen.  
 
Köparens rätt att göra påföljd gällande enligt Avtalet upphör tolv (12) månader efter Tillträdesdagen. 
 

§ 14 Fullständig reglering 
Avtalet och dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla 
skriftliga och muntliga upplysningar, åtaganden och utfästelser som lämnats av part före 
undertecknandet av avtalet eller som på annat sätt föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med 
bilagor. 

 

§ 15 Övriga villkor 
Köparen förbinder sig att tillse att byggnad (minst stomrest, täta fasader och tätt tak) på minst 150 kvm i 
bottenplan har uppförts på Fastigheten senast tre (3) år från Tillträdesdagen. I det fall Köparen inte 
uppfyller förutnämnda krav ska ett vitesbelopp utgå till Säljaren med 200 000 kronor. Vitesbeloppet ska 
betalas senast tre år efter Tillträdesdagen. Köparen förbinder sig att vid en eventuell vidareförsäljning 
av Fastigheten inom tre (3) år från Tillträdesdagen föreskriva motsvarande åtagande för köparen och 
svarar mot Säljaren för eventuell bristande uppfyllelse av villkoret i senare förvärvsled. 
 
Har full köpeskilling inte betalats senast på Tillträdesdagen, äger Säljaren – under förutsättning att 
dröjsmålet inte beror på omständigheter hänförliga till Säljaren – rätt att häva köpet.  
 
Köparen ges under tiden från kontraktsskrivning fram till Tillträdesdagen möjlighet att göra de 
undersökningar som Köparen anser är nödvändiga för den planerade exploateringen av Fastigheten. 
Köparen ska meddela Säljaren vilka undersökningar som ska utföras på Fastigheten och eventuella 
åtgärder i mark kräver Säljarens skriftliga godkännande. Undersökning av Fastigheten ska ske varsamt 
och endast i nödvändig utsträckning och efter ingrepp i mark ska marken återställas på Köparens 
bekostnad.  
 
Vid exploatering av Fastigheten ska Köparen, eller den köpare som sätts i Köparens ställe, följa Knivsta 
kommuns riktlinjer ”Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy” som är tillämpliga. Köparen har 
tagit del av policyn, bilaga 5. 
  

§ 16 Ändring och tillägg 
Ändringar och tillägg till Avtalet ska för att vara gällande vara skriftligen avfattade och undertecknade 
av Säljare och Köpare. 
 

§ 17 Tvist 

Tvist med anledning av Avtalet ska slutligt avgöras i svensk domstol. 
 
 
 
 
Bilagor 

Bilaga 1 – Tomtkarta ca 13 000 m2. Bilagan daterad 20210705 
Bilaga 2 – Översiktskarta. Bilagan daterad 20210705 
Bilaga 3 – Planbeskrivning för Ar företagspark, norra delen inkl. genomförandebeskrivning. Daterad 
2010-06-10, rev 2010-09-20 
Bilaga 4 – Plankarta Ar företagspark, norra delen – Gredelby 1:3 m.fl. Laga kraft 20101203 
Bilaga 5 – Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta kommun. Beslutsdatum 20200923 

 
 



 § 130 Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149, ca 13000 kvm, till AB Karl Hedin Bygghandel - KS-2021/530-1 Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149, ca 13000 kvm, till AB Karl Hedin Bygghandel : Köpekontrakt AB Karl Hedin Bygghandel

 
 

 
Detta köpekontrakt har upprättats i tre likalydande exemplar varav Säljaren, Köparen samt Lantmäteriet 
tagit var sitt. 
 
 
Säljare   Köpare 
Knivsta Kommun   AB Karl Hedin Bygghandel 
 
Ort/datum:______________________________ Ort/datum:_____________________________ 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Klas Bergström, Kommunstyrelsens ordf. Peter Wigert, Firmatecknare 
 
 
__________________________________  
Daniel Lindqvist, Kommundirektör    
 
 
 
Säljarens namnteckning bevittnas:   
 
 
__________________________________  
Underskrift    
 
__________________________________  
Namnförtydligande     
 
 
__________________________________  
Underskrift    
 
__________________________________  
Namnförtydligande    
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Stadsbyggnadsprinciper;

Samspel med omgivningen ∙ Historisk kontinuitet ∙ 
Harmoni med omgivande landskap, terräng och ve-
getation ∙ Anpassning till och samspela med befintlig 
bebyggelse.

Täthet ∙ Täthet och rymlighet i balans skapar den 
hållbara staden ∙ Olika täthet för de centrala och de 
mer perifera delarna av staden ∙ Uppmärksamhet på 
hur mycket plats bilen får ta

Hushöjd ∙ I de centrala stadsdelarna byggnader med 
upp till 4 – 5 våningar ∙ För övriga delar högst 2 till 
3 våningar ∙ Landmärken kan vara värdefulla – rätt 
använda!

Orienterbarhet och stråk ∙ Staden ska hänga ihop 
och vara lätt att hitta i ∙ Stråk med bra samband stödjer 
aktivt stadsliv ∙ Rutnätsstadens planmönster, med sin 
generella gatustruktur kan ibland ge en bra grund för 
orienterbarhet

Gaturum ∙ Gång- och cykeltrafik och god fram-
komlighet för kollektivtrafik ska vara norm ∙ Gatans 
möblering ska stödja gatans funktion ∙ Husens bot-
tenvåningar ska med innehåll och utformning stödja 
trygghet och trevnad i gaturummet ∙ Fönster och 
balkonger ska placeras så att man kan få ögonkontakt 
mellan livet på gatan och boende och verksamma i 
huset

Det gröna rummet ∙ Grönskan ska finnas med i alla 
delar av stadsrummet ∙ Man ska kunna välja den gröna 
vägen genom staden ∙ Stadsgator i de centrala delarna 
av staden ska vara grönskande ∙ Barnens behov av 
ytor för lek och oplanerad vildhet ska tillgodoses ∙ 
Gårdarna ska formas med maximalt fokus på grönska 
för biologisk mångfald

Konst på allmän plats ∙ Konst på allmän plats berikar 
stadslivet ∙ Konst kan berätta platsens historia

Variation ∙ Omtyckta områden har ofta variation på 
ett gemensamt tema - som musik! ∙ För verksamhets-
områden handlar variation om att bryta ner skalan. 
∙ Tänkt efter före – välj principerna för områdets 
gestaltning och variation tidigt i program- och plan-
processen! 

Arkitekturpolicy;

Fasader ∙ Uppdelning av fasaden i flera delar, gärna 
vertikalt, ger upplevelse och liv i gaturummet ∙ Tydlig 
och artikulerad sockel ger trygghet ∙ Gärna verksam-
heter i bottenvåningen

Entréer ∙ Entrén ska vara tydlig lätt att hitta och väl-
komnande ∙  Tillgänglighet för funktionshindrade är 
krav ∙ Entréer bör utföras så att de är tillgängliga från 
både gård och gata

Tak ∙ Takets form kan visa husets trygghet ∙ Samord-
nad takutformning ger stabilitet och lugn ∙ Arbeta in 
tekniktillägg i takets grundstruktur. 

Material och detaljer ∙ Material som håller länge 
och åldras vackert ∙ Gärna gröna tak, tak med växtlig-
het ∙ Nya material och ny teknik kräver extra upp-
märksamhet

Skyltar ∙ Skyltar och ljusanordningar får inte vara 
störande för människor ∙ Fasadskyltar ska underordnas 
och anpassas till byggnadernas arkitektur och volym.

Gårdar och mark ∙ Forma gården i delarna privat, 
halvprivat och offentlig del ∙ Gården ska rymma plats 
för alla boendes nära uteaktivitet ∙ Stor andel grönska 
är ett givet inslag på gården ∙ Håll bilarna borta från 
gården och under gården!

Belysning ∙ Samordning av ljussättning inom fastig-
heten, allmän platsmark och andra fastigheter krävs 
∙ God belysning ska finnas för en trygg miljö under 
dygnets alla timmar ∙ Belysningsanordningar ska vara 
välriktade och avbländande.

Teknikbyggnader ∙ De går att forma snyggt som fri-
stående byggnader ∙ Se till att sköta byggnaderna 

Drift underhåll och skötsel;
Genomtänkt för gator, parker och torg redan från 
planering

Checklista och sammanfattning

Lista när du inte hinner läsa hela dokumentet.
Listan är uppdelad i stadsbyggnadsprinciper, arkitekturpolicy samt drift, skötsel och underhåll.
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I framtida utbyggnad av Knivsta kommuns tätorter 
behövs gemensam riktning för hur vi vill att de ska 
formas. För att styra mot en bra helhet. Därför är det 
stadsbyggnadsprinciper som styr.

Enskilda byggnader hjälper till att forma den helheten. 
De ska formas utifrån detaljplan och regler för bygg-
nation. Men samtidigt - det måste finnas en frihet för 
enskild byggare eller fastighetsägare att välja form 
och utförande. Kommunen kan hjälpa till med råd och 
sätta gränser (detaljplan, bygglov och ibland avtal, 
tex exploateringsavtal) men inom den ramen finns 
frihet att välja arkitektur, därför en arkitekturpolicy 
som uttalar kommunens vilja och råd till den enskilde 
byggaren.

1. Varför?

Varför - den legala grunden (Plan- och bygglagen, PBL)

Plan och bygglagen 2 kap Allmänna och enskilda intressen 3§ säger;

”Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och kultur-
miljöaspekter samt mellankommunala och regional förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområ-
den och kommunikationsleder
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhälls-
grupper
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhål-
landen i övrigt
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 

Plan och bygglagen 2 kap Allmänna och enskilda intressen 6§ säger;
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver 
lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn tillv
1. stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärden på platsen och intresset av en god hel-
hetsverkan
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändel-
ser
3. åtgärder för att skydda befolkning mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden
5. möjligheter att hantera avfall
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar

Plan och bygglagen 8kap Krav på byggnadsverk byggprodukter, tomter och allmänna 
platser 1§
En byggnad ska 
1.vara lämplig för sitt ändamål
2.ha god form-, färg, och materialverkan
3.vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

6

Nytt och gamalt, Nygatan i Gävle. Foto: Adeline Ekegårdh 
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Varje plats är unik. Vilja, mod och kreativitet liksom 
önskad funktion och tillgänglig ekonomi styr såväl 
byggarens som kommunens arbete med platsens 
utformning. Förutsättningar på platsen formar område 
och byggnader. 

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy är en 
checklista med ett antal ”ska” (stadsbyggnadsprin-
ciper) och ett antal ”bör” (arkitekturpolicy) för detta 
arbete. 

Framförallt för de två tätorterna Knivsta och Alsike. I 
tillämpliga delar kan det användas även för de mindre 
tätorterna Vassunda, Lagga, Långhundra och Östu-
na. För enskilda hus eller gården på landsbygden har 
bygglovenheten, tillsammans med Upplandsmuseet, 
tagit fram dokumentet ”Bygga på landet”. 
I planbeskedsutredning och i tidiga politiska beslut är 
dokumentet värdefullt, för en effektiv process, så att 
politik och profession har klara gemensamma grund-
läggande principer som tex: Hur höga hus? Hur tätt? 
Hur mycket grönska? Vilken variation? En metod kan 
sen vara att;  
• Gemensamt med byggherrarna forma detaljpla-

nens krav på gestaltning i ett gestaltningsprogram
• Skriva under på dessa krav i avtal med checklista
• I bygglovskedet stämma av att checklistans krav 

följs.
• Gemensamt formulerade krav, med gemensam 

kvalitetsnivå, ger en trygghet för förvaltning, poli-
tik och alla byggherrar. 

2. Hur ska dokumentet användas? 

Knivsta kommun är både landsbygd och stadsbygd. 
Tätorterna har utvecklats under en relativt kort tid. 
Särskilt Alsike. Stadsbyggnadshistorien är kort, un-
gefär från tidigt 1900-tal. Med en acceleration under 
senare delen av 1900-talet och nu in på 2000-talet. 
Stadsbygden i Knivsta är skapad av människan och 
skapas också nu. Egentligen pågår stadsbyggandet 
hela tiden – både som större nybyggnadsområden eller 
förändringar i befintlig bebyggelse. Staden blir aldrig 
färdig. Det är en del av stadens karaktär. Knivstas läge 
i en tillväxtregion innebär att stadsbygden i Knivsta 

3. Vad är stadsbygd i Knivsta kommun? 

och Alsike kommer att ändras. För att kunna styra och 
påverka har Stadsbyggnadsprinciper med arkitektur-
policy tagits fram.
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Dokumentet lägger gestaltningens grund i 
stadsbyggnadsprocessen för arbetet med de-
taljplan, avtal och bygglov. Det ska användas 
som stöd i detaljplanearbetet, som inspiration 
eller bilaga i avtalsskrivande med byggherre 
och fastighetsägare och som stöd i bygglovske-
det. I befintlig bebyggelse, med äldre detaljpla-
ner, kan dokumentet också vara ett stöd för 
det enskilda bygglovet: Detta är kommunens 
standard, och tolkning av PBL:s krav, för ge-
staltningen av vår bebyggda miljö! 

Precis som staden förändras och utvecklas 
kommer dokumentet Stadsbyggnadsprinciper 
med arkitekturpolicy behöva ändras och ut-
vecklas. Dokumentet ska kunna  anpassas sig 
till vår syn på staden och stadsbygdens utveck-
ling. Detta är version 1.  

BRF på Timotejvägen i Knivsta. Foto: Elin Hedström 
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Enligt kommunens översiktsplan, 2017, ska Knivsta 
bli en modern småstad. Där ska ”ny och gammal be-
byggelse harmonisera genom en variation av småhus 
och tätare stadsbebyggelse med närhet till parker och 
naturområden. Staden ska ha ett tätt och sammanhål-
let centrum med god tillgång till handel, arbetsplatser 
och service. Karaktären kännetecknas av en stadsmäs-
sig bebyggelse i gatulivet och familjevänliga miljöer.” 
Vidare säger översiktsplanen att ”det ska finnas en 
blandning av olika upplåtelseformer, hustyper, hus-
höjder och olika arkitektoniska uttryck. Ju närmare 
centrum och järnvägsstationen desto högre täthet”. 
Förutom bostäder ”ska även nya kontor handel och 
kulturverksamhet ges plats i Knivsta” enligt översikts-
planen. Även verksamhetsområden och den enskilda 
arbetslokalen omfattas. God arbetsmiljö är lika viktig 
som god bostadsmiljö. 

Sammanfattat; vi ska forma stadsbygden i Knivsta för 
att nå ett gott stadsliv för alla. Efter vilka principer 
ska vi då forma staden och få en fin blandning av olika 
arkitektoniska uttryck? Övergripande kan fyra dekla-
rationer göras;

4. Den moderna småstaden, med ett gott 
stadsliv för alla!

1. Levande, tillgängligt och blandat – med integra-
tion mellan olika funktioner – bostäder, arbetsplatser, 
handel och rekreation - för olika delar av livet, med en 
täthet som ger närhet och tillgänglighet, som samtidigt 
varierar, så att olika delar av staden får olika karaktär.

2. Trivsamt och tryggt - gestaltning med utgångs-
punkt i den mänskliga skalan och mänsklig kontakt 
med attraktiva platser, som kan upplevas trygga och 
behagliga.

3. Identitetsskapande och tydligt – identitet för 
byggnader, kvarter, gaturum och parker och hela 
stadsdelar och stadsbygden, där tydligheten också ger 
orienterbarhet i form av stråk och landmärken som 
formar stadens sammanhang.

4. Hållbart med balans och flexibilitet – staden ska 
ge utrymme för ekosystemtjänster och öka livskvali-
teten utan att överanvända resurser och formas så att 
den kan möta nya förutsättningar och krav.

Stadsbyggandet ska också utgå från övriga styrdoku-
ment för Knivsta kommun (se förteckning i slutet av 
detta dokument).
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Bottenvåning med verksamheter ger liv åt gatumiljön. Utdrag från kvalitets- och gestaltningsprogram för Lilla Brännskärrsskogen. Kors-
ningen Brunnbyvägen/Morängatan. Illustration Tyréns
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Här förtecknas sju principer för stadsbyggnad i Kniv-
sta kommun. Att utgå från när stadsdelen eller kvarte-
ret planläggs, gestaltas och formas. För varje princip 
finns flera aspekter att ta hänsyn till. Sammanställning-
en kan läsas som en checklista. Ställ gärna upp planens 
gestaltningsprogram efter rubrikerna!

Varje aspekt ska betraktas som ett krav. Samtidigt 
är det viktigt att komma ihåg att varje plats är unik. 
Undantag kan behövas. Det är upp till varje projektor-
ganisation att beakta de unika i varje projekt. Då blir 
argumentationen för undantaget projektets ska - krav!

Principerna gäller inte bara för bostadsområden, eller 
områden med blandad bostadsbebyggelse och arbets-
platser, utan i lika hög grad renodlade verksamhetsom-
råden.

5.1 Samspel med omgivningen
Ny bebyggelse placeras alltid i ett sammanhang. 

Historisk kontinuitet är betydelsefull. Det ger en 
grundtrygghet i upplevelsen av området. Mötet med 
landsbygden och landsbygdens byggnadstradition är 
något att ta med sig in i den stadsbygd och arkitektur 
som formas i de två stora tätorterna, utifrån Knivstas 
korta stadsbyggnadstradition.

5. Knivstas stadsbyggnadsprinciper 

Harmoni med omgivande landskap och terräng är 
viktig. Här ska strävan oftast vara att nå ett samspel 
mellan landskap, i form av topografi, utblickar och 
vegetation, och den nya bebyggelsen. Gestaltningspro-
grammet ska visa hur detta samspel tagits om hand. 
Även motsatsen – att forma ett utropstecken – kräver 
ett medvetet och motiverat ställningstagande!

Samspelet med befintlig vegetation ska tas med in 
i bebyggelseområdet, genom val av vegetation på 
allmän platsmark och gårdsplantering.

Anpassa och samspela med befintlig bebyggelse. 
Det kan handla om skala (husens höjd och bredd) och 
färg men också detaljer. Även här handlar det om att i 
val av gestaltning göra ett medvetet och dokumenterat 
val om man väljer att avvika; ”vi vill markera ny tid 
med en ny arkitektur” eller ”det vi bygger idag blir 
morgondagens kulturmiljö”. Här närmar sig samspelet 
arkitekturens frihet att spegla sin tid. Utifrån kommu-
nens kulturmiljöprogram (Knivsta kulturmiljöprogram, 
Knivsta kommun 2013) kan kopplingen till befintliga 
viktiga byggnader och miljöer få en vägledning.

För ett större bebyggelseområde kan olika delar av 
området prata olika språk med sin omgivning. Då blir 
också områdets inre sammanhang och samspel en 
viktig fråga att beakta.

Samspel 
med befintlig 
bebyggelse och 
vegetation, ge-
staltningspro-
gram Segerdal. 
Illustration ur 
gestaltnings-
program, KOD 
Arkitekter
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5.2 Täthet 

Täthet och rymlighet i balans skapar den hållbara 
staden. Täta städer kan vara resurseffektiva då tid 
och energi inte behöver läggas på långa transporter, 
Att många människor bor tätt ger också ökat underlag 
för service av olika sort. Samtidigt måste utrymme 
finnas för viktiga funktioner i staden. Plats för lek och 
idrott. Plats för ro och avskildhet. Plats för grönska 
som förbättrar mikroklimatet – tar bort luftförorening-
ar, dämpar vindar och ger trevnad. I olika stadsdelar 
finns det olika behov av täthet och rymlighet (se Nya 
FOMA-manualen i litteraturlistan). Den avvägningen 
måste göras i översiktsplan, planprogram och varje de-
taljplan. Utifrån kommunens översiktsplan från 2017 
ges följande inriktning för tätheten:

En högre täthet med 75 - 100 invånare per hektar 
för de centrala delarna av Knivsta och Alsike, inom 
en radie av ca 600 meter från järnvägsstationerna.    
(se karta på sida 11) 

En lägre täthet som varierar med 25 - 75 invånare 
per hektar i zonen utanför ut mot landsbygden.    
(se karta på s.11)
Hur bebyggelsen grupperas och formas i varje stadsdel 
avgörs utifrån platsens förutsättningar – slutna kvarter, 
hus i park, radhusbebyggelse eller villor med egna 
tomter. Mellanformer finns också tex stadsradhus med 
små tomter som grupperas i kvarter. 

Rutnätsstaden ger möjlighet till gårdar med av-
skildhet och lugn, nära lek och umgänge. Kvarter i 
rutnätsstaden kan också avdelas till en renodlad park 
eller en glesare exploaterad förskole- eller skoltomt. 
Kvartersbebyggelse ger oftast också möjlighet att byg-
ga tätt och relativt lågt.

Hur mycket plats ska bilen få ta när den är parke-
rad? Varje bilplats kräver ca 30 kvm (inklusive körytor 
till och från). Mest plats i stadsstrukturen tar markpar-
kering. Dyrast är parkering i garage under bostadshus. 
Mycket talar för att nå samordnade lösningar för flera 
kvarter. I plan- och avtalsprocess med byggherrar och 
fastighetsägare ger kommunens Transportplan (se 
styrdokument) stöd för hur detta kan ske. 

Centrala Knivsta. Foto: Adeline Ekegårdh.
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I de centrala delarna inom en radie på ca 600 m från stationerna en täthet som medger byggnader på upp till 4 -5 vå-
ningar. I varje projekt tas exakt ställning till täthet och hushöjd. Alsike (bild 1) Knivsta (bild 2). Kartor från Eniro.se.

600 m600 m

11

600 m600 m



 § 130 Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149, ca 13000 kvm, till AB Karl Hedin Bygghandel - KS-2021/530-1 Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149, ca 13000 kvm, till AB Karl Hedin Bygghandel : Bilaga 5 - Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

5.3 Hushöjd

Hur höga ska husen vara? I stadsbygden finns det ett 
värde i att bygga för ögonkontakt mellan de som är 
inne i husen och ute på gatan eller gården. Detta ger 
trygghet och trevnad. 

För de tätare stadsdelarna kan byggnaderna få gå 
upp till 4 – 5 våningar. (Se karta på sida 11) Gärna 
med  femte våningen som indragen takvåning. Hus 
med fyra till fem våningars höjd ger möjlighet till bra 
kontakt, även från femte våningen, mellan de som är 
inne i huset och de som är ute på gata eller gård. Det 
betyder en upplevd trygghet: Någon ser mig! Kontakt 
med lekande barn på gården blir bra. 

För områdena med lägre täthet, ska högsta antal 
våningar vara två till tre våningar. (Se karta på sida 
11). Mötet med omgivande landsbygd är viktigt här. 
Knivstas karaktär och identitet får ett särskilt uttryck, i 
både husens höjd och detaljer. Detta ska också beaktas 
i gestaltningsprogrammet för varje detaljplan. 

Samordnad hushöjd mot himlen är en bra princip för 
att ge stadsbygden gemensamt uttryck, lugn och har-
moni. Det behöver inte betyda att alla hus är lika höga 
– men de har en variation inom ett gemensamt tema.

Landmärken kan vara värdefulla – rätt använda! 
Det kan vara verkningsfullt att låta enstaka hus sticka 
upp och vara tydliga siluetter i skylinen. De kan mar-

kera en viktig målpunkt eller plats. Tex stationerna, 
eller korsningspunkter mellan viktiga stråk. De har då 
funktionen att underlätta orienterbarhet – som ”kyrkan 
mitt i byn”. I gestaltningsprogrammet för detaljplanen 
ska landmärket motiveras. Dessutom är det viktigt 
att analysera förutsättningarna på platsen vad gäller 
lokalklimat, skuggeffekter och annan påverkan på om-
givningen. Flyghinderanalys är också en del i detta. 
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Enhetligt tema med variation. Varierad färgsättning inom en ram. Anslutning till gata med förgårdsmark. Foto: Per Lagheim

Visualisering över Virkesladan i Knivsta. Exempel på landmärke. 
Rosendal Fastigheter/SustainVR & Architecture
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5.4 Orienterbarhet och stråk

Staden ska hänga ihop och vara lätt att hitta i. 
Staden ska formas med ett nät av olika stråk. Områden 
ska länkas till varandra genom gator och gröna stråk 
som binder samman. Inre orienterbarhet i varje område 
ska byggas upp efter samma princip.

Stråk med bra samband stödjer aktivt stadsliv. Där 
finns samlade rörelsemönster - strömmar av trafikan-
ter. Längs stråken blir det värdeskapande att etablera 
verksamheter. Andra stråk kan vara det lugna grön-
stråket som knyter ihop både rofylld miljö och plats 
för aktiv träning. Ibland kan det vara motiverat att i 
planprocessen göra en space-syntax analys för att klara 
ut hur detta mönster kan utvecklas. En space-syntax 
analys är en metod för att i en befintlig eller planerad 
stadsbygd mäta frekvensen av rörelser mellan olika 
målpunkter. På detta sätt kan man definiera de olika 
stråkens flöden av människor i rörelse.

Gatustruktur med siktlinjer gör det lätt att orientera 
sig och ger trygghet. Samtidigt kan ett krökt gaturum 
ge spänning och nyfikenhet när man rör sig. Vad finns 
där borta, där gatan kröker?

Tydliga målpunkter (torg, parker och märkesbyggna-
der) samt landmärken (se förklaring under punkt 5.3) 
underlättar orienterbarheten. ”Vi ses vid skolporten 
eller stora trädet!”

Järnvägen och stora trafikleders barriäreffekt ska 
överbryggas både funktionellt och visuellt. Det ska 
vara lätt att förstå; var kan jag ta mig över järnväg 
eller stor trafikled.

Sammanlänkande och generell gatustruktur Rut-
nätsstaden är en bra förebild, även andra varianter 
anpassade till lokala förutsättningar kan användas. 
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Rutnätsplan för Växjö år 1912 ur Boverkets skrift från 2019  Kon-
sten att bygga en stad – svenska stadsplaner genom seklerna, s. 29. 

Längs stråken blir det värdeskapande att etablera verksamheter. 
Foto: Adeline Ekegårdh och Per Lagheim.
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5.5 Gaturum

Gång- och cykeltrafik och god framkomlighet för 
kollektivtrafik ska vara norm. Alla ska kunna röra 
sig fritt, tryggt och säkert i gaturummet särskilt barn, 
unga och äldre. I transportplanen ges riktlinjer för 
hur gaturummet formas med detta som utgångspunkt. 
Avsikten är att gaturum i  nya detaljplaner, och även 
äldre gaturum, då de byggs om, ska anpassas till dessa 
riktlinjer. Riktlinjerna, formulerade i sk mobilitetssek-
tioner och principen för transportnätets uppbyggnad, 
lägger en grund. I varje detaljplan kan projektet utifrån 
detta välja utformning för gaturummen.

Plats för att mötas. Gatorna – som del av stadens 
sammanhängande stråk och transportnät – är en viktig 
del i kommunens gemensamma ”vardagsrum”. Det 
ställer krav på både allmän platsmark och kvarter-
smarkens utformning om det finns sk förgårdsmark vid 
husen.

Gatans möblering ska stödja gatans funktion. Det 
kan handla om trafikuppgiften, mötesplats, dagvat-
tenhantering eller plats för rekreation och lek. En del 
i uppgiften kan vara att med konstnärlig utsmyckning 
(se avsnitt 5.7) ge upplevelse och skönhetsvärden. 

Husens bottenvåningar ska med innehåll och 
utformning stödja trygghet och trevnad i gaturum-
met.
I definierade lägen ska bjälklagsavståndet vara 3,5 
meter mellan bottenvåning och våning ett. Det ger 

plats för verksamheter. Då kan såväl bostäder som 
verksamheter få plats. Även verksamheter som kräver 
omfattande installationer. Detta ger flexibilitet i sta-
dens framtida innehåll. Bottenvåningen kan användas 
flexibelt, för allt från pizzeria till cykelverkstad, för-
skola eller föreningslokal, tvättstuga och bostad.

Husens fasader ska bidra till trygghet och trevnad. 
De bildar gaturummets väggar. En väl markerad port 
eller portik eller en glugg mellan husen ger extra liv 
till gatan. Mot gatan kan det vara bra att tänka utform-
ning i steg; från gatans offentliga zon (allmän plats-
mark) via förgårdsmarken (kvartersmark) den halvpri-
vata zonen till det privata livet inne i huset.

Fönster och balkonger ska placeras så att man kan 
få ögonkontakt mellan livet på gatan och boende 
och verksamma i huset. Detta ökar den upplevda 
tryggheten på gatan. Samtidigt ska fönsterplacering 
i bottenvåning vara sådan att bostaden blir privat i 
förhållande till inblickar från gatan.

Belysning är viktigt både för trygghet och orienter-
barhet. Gatan ska ha en god allmänbelysning. Men 
punktbelysning är lika viktigt för helhetsupplevelsen. 
Det kan vara belysning av port och entré, träden, 
konstverket eller skyltfönstret. I projekteringen av ga-
turummet är det viktigt att tänka denna helhet av ljus-
punkter och allmän belysning. Samtidigt ska hänsyn 
tas så att belysningen inte stör närboende människor 
eller natur.
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Trädplanterad gata med handel i bottenvåningarna. Centralvägen, Upplands Väsby. 
Foto: Adeline Ekegårdh
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Den gröna vägen genom staden. Vy mot parken från gångstråket. Utdrag 
från gestaltningsprogram Lötängen. Illustration Archus Arkitektur5.6 Det gröna rummet

Grönskan ska finnas med i alla delar av stadsrum-
met. Knivsta kan ges en unik karaktär i mötet med 
landsbygden och naturens grönska. En grön småstad. 
I stadens yttre zon, mot landsbygden, kan Knivsta 
forma en stadsbygd, med särskilt stort inslag av det 
gröna – såväl naturmark som odlingsbygd. Här kan 
också finnas plats för stadslivets behov av gröna rum 
för kunskap om natur och odling. Kommunen har för 
avsikt att tillsammans med aktiv forskning och utveck-
ling hitta denna egna ”gröna väg”. 

Man ska kunna välja den gröna vägen genom sta-
den. Det ska vara lätt att ta sig till de gröna rummen 
från alla delar av staden. Gröna stråk ska knyta ihop 
kvarter och stadsdelar. De gröna stråken och platser-
na är en del av kommunens gemensamma allmänna 
platser.

Det gröna ska fogas in på rätt plats, med rätt 
storlek och med rätt funktion. Viktigt att tänka på är 
att grönskan och de gröna ytorna också är viktiga för 
stadens ekosystemtjänster. Lågpunkter och höjd-ryg-
gar är ofta lämpliga för grönska med hänsyn till 
dagvatten. Beroende på läge kan de vara allt från den 
lilla fickparken till den stora stadsparken. För vissa 
parker och små friytor kan det vara bra att tänka mult-
ifunk-tionellt – parken och de små friytorna har flera 
funktioner; tex vila och rekreation, sport och lek, olika 

typer av spontanidrott och kanske även utegym. Vid 
planering av multifunktionella grönytor måste krav på 
yta och risk för slitage beaktas. Läs mer i kommunens 
Grönstrukturplan.

Stadsgator i de centrala delarna av staden ska vara 
grönskande med träd och buskplanteringar. Allt 
ifrån gröna slingor för promenad och löpträning till 
alléplanteringar eller förgårdsmark (kvartersmark) 
med planteringar, eventuellt omväxlande med uteplat-
ser till husen. 

Barnens behov av ytor för lek och oplanerad 
vildhet ska tillgodoses. Barn dras till det oplanerade. 
Det väcker deras upptäckarlust. Man kan med rätta 
prata om ett ”barnperspektiv på tillvaron”. Genom att 
spara tillräckligt stora ytor med ursprunglig grönska i 
stadens gröna nätverk kan vi nå detta.

Gårdarna ska formas med maximalt fokus på 
grönska för biologisk mångfald med plats för vila, 
möten och lek i grön miljö (se även avsnitt 6.6). 
Gårdar på bjälklag ska vara sällsynta undantag för att 
istället kunna ge maximalt goda växtbetingelser för 
större träd! Om bjälklag måste finnas under gården ska 
de kunna bära ett jorddjup på minst 80 cm. Parkering 
ska ske i stadsdelsvisa mobilitetshubbar (se Transport-
plan).
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Stadens betydelse för folkhälsan. Möjlighet till fritid, rekreation och god folkhälsa måste finnas i staden. 
Det är viktigt att ge alla samma möjlighet till fysisk aktivitet och Knivsta måste planeras därefter. Mång-
funktionalitet och variation av gaturum och det gröna rummet ska möjliggöra både organiserade och spon-
tana verksamheter och upplevelser.  Gångstråk som är väl integrerade och tydligt kopplade, och utrustade 
med bänkar för vila är ett exempel som skapar förutsättningar för fysisk aktivitet för alla oavsett ålder och 
livssituation. Större områden för rekreation såsom fritidsområden, stadsparker och andra öppna platser som 
möjliggör för organiserade aktiviteter är viktiga och måste ges utrymme för i det växande Knivsta. Se även 
grönstrukturplan.
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5.7 Konst på allmän plats

Konst på allmän plats berikar stadslivet. Precis som 
vi smyckar våra hem och gemensamma lokaler med 
konst ger det stimulans och kvaliteter åt den gemen-
samma, allmänna platsen – torget, gatan, parken. Här 
kan den konstnärliga gestaltningen ge samtalsämnet 
eller grunden för egen tanke. Här kan finnas fullt av 
aha-upplevelser tillsammans eller enskilt. 

Konst tillför värden. Genom konst på allmän plats 
ökar intresset för platsen. Här finns en markering både 
till boende, företag och besökande; platsen är viktig 
och ni är värdefulla! Platsens sociala och ekonomiska 
hållbarhet stärks. Exempel från andra orter visar att en 
genomtänkt strategi med konst i stadsrummet stimule-
rar och ger värden. 

Hur kan kommunen etablera konst på allmän plats? 
För stadsdelen, där man vill att konsten ska vara en del av gestaltning och uttryck, tar kommunen fram ett 
konstprogram (jfr konstprogram för kommunala byggnader) och utifrån det görs en allmän offentlig utlys-
ning. Konstnärer kan anmäla intresse. Former för hur urval görs har kommunen etablerat i sitt arbete med 
konstprogram för byggnader. Finansiering kan ske genom kommunala anslag och/eller genom procentuell 
andel av det som byggherrarna betalar för marken eller procentuell andel av exploateringsavtal (då kommu-
nen inte äger marken). I det fall byggherren vill pröva att etablera konst på egen kvartersmark eller byggnad 
kan kommunen, utifrån områdets konstprogram, agera rådgivare och stöd.

Konst kan berätta platsens historia. Då nybyggnad 
ofta kräver större eller mindre förändring av platsen 
kan konsten hjälpa till att stärka platsens identitet 
med både samtida och historiska teman. Den samtida 
konsten i staden blir land- och riktmärken, hjälper 
människor att orientera sig men ger också en spegling 
av samtid och blir så småningom en del av platsens 
historia. Med den stadsutbyggnad som Knivsta står 
inför blir denna spegling av särskild vikt.

Konst kan samverka med byggnadsverk, teknik 
och vegetationen. Konst kan göras till en del av en 
byggnad, en teknikanläggning, lekpark eller bygga 
samspel med vegetation i stadsdelen. Endast fantasin 
sätter gränser.

Konstverket ”Halvlek” utanför CIK, Knivsta. Foto: Adeline Ekegårdh.
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Om man analyserar områden som är omtyckta 
visar det sig ofta att det är en variation på ett tema. 
Jämför gärna med ett musikstycke! Gemensamt tema 
med variation kan vara;
• Placering på tomt i förhållande till gaturum - men 

något hus kan få avvika från helheten!
• Förhållande till terräng – ger i sig en variation 

om man låter husens placering berätta om den 
ursprungliga terrängen! 

• Höjd – men något hus kan få markera gatukors-
ningen eller viktig plats och sticka upp en extra 
våning eller två

• Takutformning – gemensam takvinkel men skill-
nad med takkupor, fronton och indragen takvåning

• Fasadutformning – alltid markerad sockel men 
skillnad i detaljer; burspråk, balkonger, fönster, 
portar

• Husens material och färgpalett (flera avstämda 
färger) samma material eller avstämd blandning 

För verksamhetsområden handlar variation om att 
bryta ner skalan. Industri- logistik och kontorslokaler 
är ofta stora byggnader. Ett område med flera sådan 
blir lätt monotont och tråkigt. Här krävs särskild upp-
märksamhet på att dela upp volymer och variera den 
stora skalan.

Tänkt efter före – välj principerna för områdets 
gestaltning tidigt i planprocessen. Variation är inte 
något man slänger in sent i stadsbyggnadsprocessen. 
Kommunen ska redan i planbeskedet ha en uppfatt-
ning om ramen för områdets karaktär och därmed 
gestaltning. Sedan är det en uppgift att tillsammans 
med byggherrar hitta exakt tema och variation. Pro-
cessen, där plan och avtal är grunden, kan formas så 
att bygglovet blir en check på att byggherren följer det 
avtal och den plan man formats tillsammans. Kommu-
nen har planmonopolet och kan ställa avtalskrav.                                    

Variation - fasadformer, torg och liten park. Utdrag från gestaltningsprogram Kv. Segerdal. Illustration Kod Arkitekter

Varför ska staden vara varierad? Variation, blandning och liv är en del av stadens karaktär. Hur når vi varia-
tion? Sällan genom att påbjuda den. Ofta genom att ge frihet – att tillåta olikhet. Tex i variation av arkitekturstil 
bostadstyper och upplåtelseformer. Det ger också blandning av människor och livsstilar – en grund för upplevd 
trygghet.

5.8 Variation
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6�1 Fasader

Fasadernas utformning ger gatan liv. Fasaden kan 
berätta om husets innehåll. Hur nära husen står intill 
gatan avgör samspelet mellan gatan och huset.

Uppdelning av fasaden i flera delar, gärna vertikalt, 
ger upplevelser i gaturummet. Fönster, burspråk och 
balkonger kan dela in fasaden. Detaljer, material och 
färg kan hjälpa till. 

Att husets sockel är tydlig och artikulerad ger 
trygghet. Huset står stadigt. Materialvalet för sockeln 
är då viktigt. Om bottenvåningen rymmer bostäder 
ska sockeln också höja bottenvåningens bjälklag över 
inblickshöjd från gatan. Om bottenvåningen, flexibelt 
ska kunna användas för bostäder eller verksamheter 
krävs särskild hänsyn till hur mötet med gaturummet 
formas– förgårdsmark, alternativa lösningar inne i 
huset för bostäder eller verksamheter, eller bostadens 
disponering kan vara lösningen.

Gärna verksamheter i bottenvåningen! Gatulivet får 
stöd. Det finns undersökningar som visar att bland-
ningen bostäder – verksamheter, ger social trygghet. 
Verksamheter är inte bara handel utan även små kon-
tor, lättare verkstäder, liksom bostadsanknutna verk-
samheter, tex samlingslokaler, tvättstugor, varuutläm-
ningsrum eller cykelverkstad. Cykelrum ska placeras 
med god access till gatunivå och port i enlighet med 
kommunens transportplan. Möjligheter till verksam-
heter i bottenvåningen kräver större bjälklagsavstånd 
(3,5 meter). 
 
Utvändiga installationer och anordningar ska ges 
en enhetlig gestaltning i bästa möjliga samverkan 
med fasaden.

Fasader och materialval av byggnationen på Apoteksvägen. Utdrag 
från gestaltningsprogram Segerdal. Illustration Kod Arkitekt

Stadsbyggnadsprinciperna bildar ramen för hur den enskilda byggnaden och anläggningen fogas in i helheten. 
Detta oavsett om det handlar om flerbostadshuset, villan, kontorshuset, mobilitetshuset, kiosken, teknikbyggnaden 
eller byggnader inom ett verksamhetsområde. Utformningen av byggnaden, och stadsdelen, in i minsta detalj, har 
ett symbolvärde – ni som bor och verkar här är värda en god miljö! 

Även denna del – arkitekturpolicyn -  ska användas som stöd i detaljplanearbetet, som inspiration och bilaga i 
avtalsskrivande med byggherre och fastighetsägare och som stöd i bygglovskedet. Men här är byggherrens eller 
fastighetsägarens frihet större – därför en policy. Genom denna frihet – inom en ram – kan byggnaderna berätta 
utbyggnadens historia.

6. Arkitekturpolicy inom stadsbygg-
nadsprincipernas ram
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Kommunens egna byggnader är särskilt viktiga. Kommunen ska genom hög klass med hållbar arkitektur 
vara förebild för övriga byggnader i kommunen.
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6�2 Entréer

Porten, entrén eller dörren är det tydligaste mötet mel-
lan husets inne och gatans ute. 
Här känner man sig välkommen eller förvirrad, eller i 
värsta fall ovälkommen.

Entrén ska vara tydlig och lätt att hitta. Därför 
måste hela fasaden medverka och berätta; var går jag 
in i huset? Detta kan nås genom fasadens uppbygg-
nad genom tex trapphusfönster i hela hushöjden eller 
markerat burspråk över porten. Stora skyltar med 
gatunummer blir lätt nödlösningar när fasaden inte ger 
denna tydlighet. På samma sätt bör gatan formas så 
att den säger samma sak. Där man går in i huset finns 
angöringsplatser och tex cykelställ.

Entrén ska vara välkomnande. Genom detaljer, 
materialval och belysning kan entrén göras extra 
välkomnande för den nyanlände. Konst på fasad eller i 
trapphus markerar omsorg. 

Tillgänglighet för funktionshindrade är krav men 
ska också vara en integrerad del av hur entrén formas, 
liksom platsen framför och innanför.

Entréer bör utföras så att de är tillgängliga från 
både gård och gata. Visuell kontakt mellan gården 
och gatan ger orienterbarhet och trevnad både på går-
den och i gaturummet.

Säkerhet och trygghet kräver att entréer till sop-
hantering- och återvinningsrum samt garagened-
farter också formas noga. Placering i fasaden ska 
vara tydlig, funktionell och samordnad med fasadens 
helhet.

6�3 Tak

Taket kan vara sadeltak, valmat tak, brutet tak (även 
kallat mansard tak), pulpettak eller platt tak. För tak 
som inte är platta blir takvinkeln betydelsefull för 
takets utseende. Från den närliggande gatan ser man 
oftast bara husets höjd som fasadhöjden. På längre 
avstånd ser man taklandskapet. Uppe i husen kan 
taklandskapet vara intressant att titta ut över. För 
områdets samlade gestaltning, ur detta perspektiv, blir 
fasadhöjd, nockhöjd (takets högsta punkt) och takvin-
keln viktiga. 

Takets form kan visa husets trygghet. Många menar 
att tak med takvinkel (sadeltak, valmat tak eller brutet 
tak) signalerar ”skydd till husets invånare”. Det kan 
vara en känsla – som av ett par kupade händer skyddas 
huset! Åtminstone har det ur underhållssynpunkt visat 
sig att hus med ordentligt takfall mår bättre och kräver 
mindre underhåll.

Samordnad takutformning med inriktning på sa-
deltak ger stabilitet och lugn. Det är välgörande för 
ett område att ha ett taklandskap med samma takvink-
lar och uttryck för taken. I detaljplaner har kommunen 
för avsikt att ange karaktären för taken med inrikt-
ning på framförallt sadeltak. Samtidigt kan även här 
variation och avbrott vara välgörande (se avsnitt 5.8). 
Indragen takvåning, takkupor och fronton kan påverka 
taklandskapet och ge liv och avbrott i en gemensam 
grundstruktur.

Arbeta in tekniktillägg på tak i takets grundstruk-
tur. Ventilationsanläggningar, master, hissrum, sol-
fångare/solceller och andra tillägg på taket ska i största 
möjliga utsträckning arbetas in i takets grundstruktur. 
Förebild kan vara hur skorstenar hjälper till att visa 
takets indelning och husets helhet.

19

Huset berättar var man går in och förmedlar kontakten med går-
den, Optimusvägen, Upplands Väsby. Foto: Per Lagheim

Taklandskap i Knivsta. Foto: Adeline Ekegårdh
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6.4 Material, detaljer och färg

Materialval med låg miljöpåverkan, enligt en livscyke-
lanalys, är bra. Men det är viktigt att komma ihåg att 
livscykelanalyser inte alltid är fullständiga. Ny kun-
skap kommer hela tiden. Vi är nog ännu i början av att 
kunna väga in alla aspekter för ett materials livscykel 
och miljöpåverkan Hur huset är byggt och med vilken 
noggrannhet påverkar också.

Material som håller länge och åldras vackert med-
verkar till att byggnaden och området får ett uttryck 
som är tidståligt. Detta gäller såväl byggnadens grund-
stomme, fasadmaterial som detaljer i snickerier och 
utsmyckning.

Gärna gröna tak, tak med växtlighet. De hjälper till 
i dagvattenhantering och gynnar biologisk mångfald 
och blir en del i gestaltningen.

Nya material och ny teknik kan ge värdefulla till-
skott, inte minst vad gäller hållbarhet, men bör vara 
föremål för extra analys vad gäller hållfasthet, gestalt-
ning och livscykel. Exempel kan vara tak och fasad-
material med inbyggda solceller.

Samordnad färgsättning utifrån ett färgsättningspro-
gram med gemensamt tema för kvarteret är välkom-
met. Varma färger skall prioriteras.

Fasader med olika material och form. Utdrag från gestaltningsprogram Segerdal. Inspirationsbild av Hemmesta Centrum. Illustration Kod 
Arkitekter. 
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6�5 Skyltar

Skyltar är en del av stadslivet. Vägmärken och oli-
ka informationsskyltar är ett ansvar för kommunen 
respektive trafikverket. Trafikverket har riktlinjer för 
skyltars placering utifrån väglagen och vägmärkesför-
ordningen med särskilt fokus på trafiksäkerhet, orien-
terbarhet och tydlighet. Skyltar och sk ljusanordning 
kräver också bygglov vilket är kommunens ansvar.

Skyltar och ljusanordningar får inte vara störande 
för människor genom tex ljuseffekter, storlek och 
placering. 

Fasadskyltar bör underordnas och anpassas till 
byggnadernas arkitektur och volym. Skyltar ska 
samverka med byggnadens ordning och uttryck. Skyl-
tens formgivning, färgsättning och eventuella ljusef-
fekter är betydelsefullt i detta samspel. 
Affischpelare och andra fristående skyltar ska ock-
så anpassas till den omgivande staden. Det gäller 
såväl byggnader som gaturum, torg eller park beroen-
de på placering av skylten.

För delar av staden kan ett skyltprogram upprät-
tas. Det kan underlätta för den som söker bygglov för 
en skylt och ge en bra samordning av olika skyltar. 
Längs tex en gata med flera verksamheter kan det vara 
värdefullt att nå samordning.

Skyltad gavel, Forsbyvägen, Knivsta. Foto: Per Lagheim 
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Skyltar i gatumiljö, Centralvägen, Upplands Väsby. 
Foto: Adeline Ekegårdh



 § 130 Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149, ca 13000 kvm, till AB Karl Hedin Bygghandel - KS-2021/530-1 Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149, ca 13000 kvm, till AB Karl Hedin Bygghandel : Bilaga 5 - Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

6�6 Gårdar och mark 

Gården är kvarterets gemensamma uterum. Här möts 
de närmaste grannarna. Här kan finnas plats för kom-
pletterande funktioner till bostaden som tex lekplats, 
fikabänk och grill, odlingsdel, cykelförråd, grovso-
prum, tvättstuga och gemensamhetslokal.

Forma gården i delarna privat, halvprivat och of-
fentlig del. Privat - tex ”vår familjs avskilda uteplats/
balkong”. Halvprivat - ”vi när-grannar kan ha koll 
på våra yngsta i sandlådan utanför våra uteplatser”.  
Offentlig del - ”här brukar alla runt gården samlas för 
midsommarfirande”.

Gårdens ska rymma plats för alla boendes nära 
uteaktivitet. Det betyder lek och samvaro för unga 
och vuxna lika väl som ro och avskildhet. Gården kan 
ha särskilt värde ur bullersynpunkt om kvarteret har en 
mera bullerutsatt utsida. Beroende på kvarterets läge 
och storlek liksom eventuella verksamheter i botten-
våningen kan en del av gården formas för kontakt med 

gatan – för det mera stillsamma kaféet, liten förskola 
eller motsvarande. 

Stor andel grönska är ett givet inslag på gården! I 
en tätare stad blir gårdarna en viktig del av ekosyste-
met, med plats för såväl större träd, mycket örter som 
dagvattenhantering (se även avsnitt 5.6)

Håll bilarna borta från gården och under gården! 
Markparkering på kvartersmark bör undvikas. Un-
derbyggda gårdar bör undvikas för att kunna ge bra 
växtmiljö för träd. Därför är utgångspunkten när Kniv-
sta utvecklas att samla all parkering till gemensamma 
parkeringsanläggningar i sk mobili-tetshubbar. Om 
parkeringsytor ändå måste anläggas på kvartersmark 
– särskilt i kvarter med stort inslag av verksamheter – 
forma parkeringsytorna med stor omsorg. Ytorna kan 
avgränsas med träd och planteringar och beläggningen 
ska vara genomsläpplig för dagvattenhantering.

Inspirationsbild av dagvattenhantering på bostadsgård. 
Foto: Adeline Ekegårdh
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Konst och lekplats. Foto: Adeline Ekegårdh

Stor andel grönska är ett givet inslag på gården. I en tätare stad blir gårdarna en viktig del av ekosystemet Foto: Maire-Louise Lagheim
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6.7 Belysning

Vi bor i ett land där en stor del av året är mörkt. Belys-
ning och hur ljussättningen formas blir därför viktigt 
för säkerhet och trygghet.

Samordning av ljussättning inom fastigheten, 
allmän platsmark och andra fastigheter krävs. 
Det enskilda huset kan bidra till belysning på allmän 
platsmark dvs gata, torg eller park. Se även avsnitt 5.5. 
Tydliga trapphusfönster och väl upplysta entréer ger 
trygghet även åt gatan, under den mörka tiden. Fönster 
som är upplysta i verksamhetslokaler i bottenvåning-
en, tex skyltfönster, bidrar också.

God belysning ska finnas för en trygg miljö un-
der dygnets alla timmar samordnad med gårdens 
funktioner. På gården kan belysningen formas efter 
uppdelningen; privat, halvprivat och offentlig del med 
punktbelysning och i vissa delar en allmän belysning. 
Samordning med gårdens olika funktioner är viktig. 

Belysningsanordningar ska vara välriktade och av-
bländande. Hänsyn ska tas till risken att belysningen 
stör närboende människor eller natur.
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Gatubelysning med bra ljuskälla men också konst på allmän plats. 
Berättar platsens historia. Mässingslampor av den typen tillverka-
des i fabriken som låg där bostadshusen nu är byggda. Optimusvä-
gen Upplands Väsby. Foto: Adeline Ekegårdh
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6.8 Teknikbyggnader

Teknikbyggnader som tex transformatorstationer, 
pumpstationer, publika toaletter, grovsoprum eller 
återvinningscentraler kan placeras både på allmän 
platsmark eller kvartersmark. Ofta finns kravet att de 
ska vara lätt tillgängliga för service och underhåll. 
Ägare kan vara el-distributör, va-distributör, trafikver-
ket, kommunen eller regionen liksom privata fast-
ighetsbolag. Funktionerna i teknikbyggnaderna kan 
också fogas in i andra byggnader. 

De går att forma snyggt som fristående byggnader! 
Om de placeras till exempel i anslutning till en park 
kan man använda grönska, spalje med växtlighet eller 
liknande för att avgränsa och dölja. Som fristående hus 
(tex grovsoprum eller publik toalett) som ska vara lätta 
att hitta, går det att välja ett uttryck som genom fasad-
material och tak anpassas till omgivningen. Byggna-
derna kan också användas för att avgränsa olika delar 
av gården, torget eller parken. Ibland kan innehållet ge 
inspiration till byggnadens uttryck.

Se till att sköta byggnaderna! Teknikbyggnader 
blir lätt lämnade ensamma och utsatta för tex klotter. 
Genom en i grunden väl formad byggnad och åter-
kommande rondering, kombinerad med aktiv klotter-
sanering, kan detta motverkas.

Tydlig offentlig toalett, Boulognerskogen, Gävle. Foto: Per Lagheim

En väl formad stadsmiljö kan förfalla. För att motver-
ka detta krävs genomtänkt drift, skötsel och underhåll 
av såväl byggnader som gator, parker och torg. 

Tänk igenom drift, skötsel och underhåll redan 
under projektering och utbyggnad. Det ställer krav 
på tex val av material och att snöplogen inte kör sön-
der planteringar eller att belysningsarmaturen är lätt 
att serva. Därtill att skötsel och underhåll inte blir för 
dyrt. En äng är tex ofta både vackrare och billigare att 
sköta än monokulturen gräsmatta. En gångtunnel med 
tex relief på vägen i konstnärlig form (gärna framtagen 
i samverkan med ungdomar!) är svårare att klottra på – 
både fysiskt och emotionellt!

Kommunen ska gå före med gott exempel. Se till att 
tex skolor, skolgårdar, parker, allmän belysning och 
gatumark sköts och underhålls.

Då kan kommunen ställa krav på andra fastighets- 
och anläggningsägare att sköta sina fastigheter, hus 

och anläggningar. Kommunen kan se till att forma en 
samverkan med tex trafikverket, regionen, större han-
delsföretag och fastighetsägare liksom bostadsrätts-
företag. Exempel på gemensamt agerande kan vara 
gemensam klottersaneringspolicy.

Verksamhetsområden kan kräva särskild upp-
märksamhet. Å ena sidan måste man ha förståelse för 
att här finns behov av upplag och uppställning med 
ibland tillfällig karaktär. Byggnader och anläggningar 
kan behöva ha en tuffare och råare karaktär. Å andra 
sidan är det rätt små åtgärder som ger området ett lyft; 
väl placerad och underhållen vegetation, ordning och 
reda på uteytor, plats för vila och rast samt byggnader 
som har fått rätt underhåll. 

I plan- och bygglagen ställs krav på att tomter ska 
hållas i vårdat skick (11 kap 5§). Detta för att begrän-
sa risken för olycksfall och ”betydande olägenhet för 
omgivningen”. Paragrafen gäller för såväl bostadsfast-
igheter som verksamhetsfastigheter och allmän plats.

7. Drift, skötsel och underhåll
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Transformatorbyggnad i bostadsområde. Husform som ansluter till 
områdets övriga byggnader. Foto: Per Lagheim
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1. Styrdokument och motsvarande i Knivsta kommun som hjälper till att forma en vacker stadsbygd.
Dagvattenstrategi
Friytenorm
Grönstrukturplan
Knivsta konstprogram 
Kulturmiljöprogram
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån
Strategi för Knivsta kommun skog- och naturmark
Trafikstrategi och transportplan 

2. I arbetet har också – i tillämpliga delar - hämtats inspiration och exempel från pågående eller nyligen 
genomförda detaljplanearbeten i Knivsta. tex Alsike nord etapp 2, Ar, Centrala Ängby, Lilla Brännkärr, 
Lötängen och Segerdal.

3. Litteratur som mer eller mindre varit underlag för de olika avsnitten
1, Att bygga ett land, 1900-talets svenska arkitektur, redaktör Claes Caldenby mfl, Arkitektur-museet och   
    byggforskningsrådet 1998.
2. Arkitektur för livet – om nutidens arkitektur mellan dåtid och framtid, Louise Nyström, 2006.
3. Byer för mennesker, Jan Gehl 2010
4. Den amerikanska storstadens liv och förfall, Jane Jacobs 1961
5. Funktionell täthet – nya FOMA manualen. Per G Berg mfl, Institutionen för Stad och Land, SLU 2017.
6. Elva hus, reflektioner över arkitekturen, Gert Wingårdh
7. Livet mellem husene, Jan Gehl 1971
8. Kajer mot det gröna – handbok för ett nödvändigt paradigmskifte i vår stadsplanering, Järfälla kommun   
    och delegationen för hållbara städer, redaktör Torbjörn Einarsson, 2016.
9. Knivsta – Alsike. Förslag till målbild med fördjupning Västra Knivsta (programskiss), Knivsta kom   
    mun 2019.
10. Knivsta kommuns översiktsplan 2017
11. Konsten att bygga en stad – svenska stadsplaner genom seklerna. Boverket 2019
12. Kultur, turism och stadsattraktivitet. Kultur som attraktion och värdeskapare, Göran Cars 2006, forsk  
      ningsrapport, KTH
13. Parkkaraktärer – ett verktyg för planering och gestaltning, Helena Nordh, Ulrika Stigsdotter och Patrik      
      Grahn
14. Plan och bygglagen, SFS 2010:900 med tillägg och ändringar.
15. Politik för gestaltad livsmiljö, Ku18:05, Kulturdepartementet och Regeringskansliet, 2018.
16. Program för konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun, 2018
17. Skyltar och plakat, lagar och allmänna råd om uppsättning och placering av utomhusreklam.1989
18. Stadens ansikten - Arkitektur i Stockholm under fem årtionden, Hervor von Arndt mfl 1980,
19. Stadens form. Samhällsmönster och teknikens betydelse för städernas utveckling. Janos Kleineisel    
      1971.
20. Stadsbyggnad, Camillo Sitte, 1909.
21. Svensk bostadsmiljö, upplevd och kommenterad, Tage Klingberg mfl 1975. 
22. Trettiofyra goda exempel på hållbart byggande, ByggaBoDialogen, Boverket 2009
23. Vad är arkitektur och 100 andra jätteviktiga frågor, Rasmus Waern och Gert Wingårdh 2013.
24. Vardagens arkitektur. Vem bestämmer din livsmiljö. Jöran Lindvall och Ann-Kristin Myrman, 2001

4. Andra kommuner med arkitekturpolicy, gestaltningsprogram stadsbyggnadsprinciper, stadsmässighets-
definition, eller motsvarande, som i större eller mindre grad gett inspiration till detta dokument (sannolikt 
finns det fler!)

Göteborg, Linköping, Malmö, Nacka, Säffle, Täby, Upplands Väsby, Uppsala, Vara och Värnamo

8. Källor och litteraturtips
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Handläggare 
Linus Wickman 

Tjänsteskrivelse 
2021-07-12 

Diarienummer 
KS-2021/293 

Planhandläggare   

 

Kommunstyrelsen  

Ansökan om planbesked för bostäder, Knivsta Gredelby 2:1  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Gredelby 2:1. 

Sammanfattning av ärendet 
JM AB har inkommit med en ansökan om planbesked avseende upprättande av ny detaljplan 
för del av Gredelby 2:1. Syftet är att pröva möjligheterna att uppföra bostäder. Området är 
detaljplanelagt som park eller plantering i gällande detaljplan för Kölängen. Förslaget är i linje 
med kommunens översiktsplan då området är utpekat som prioriterat för ny bebyggelse. 

Ett markanvisningsavtal har tidigare skrivits mellan kommunen och JM AB för den aktuella 
marken enligt KS-2020/986.  

Den sammanvägda bedömningen är att positivt planbesked ska ges för en fortsatt 
detaljplaneprocess där markens lämplighet prövas. 

 
Bakgrund 
Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § ska kommunen vid en begäran om planbesked 
redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning som ansökan föreslår. Ett 
positivt planbesked innebär att en planläggning med en viss inriktning kommer att inledas, 
Ett negativt planbesked innebär att en planläggning inte kommer att inledas. Beslut om 
planbesked är inte juridiskt bindande. 

 
Planområdet 
Ansökan avser fastigheten Gredelby 2:1. Området ligger i östra Knivsta och angränsar till ett 
bostadsområde i väster och av Kölängsvägen i söder. Området utgörs av skogsmark. 

 
Figur 1 Det ungefärliga planområdet är markerat i rött. 
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Förutsättningar Översiktsplan 2017 
I översiktsplanen från 2017 pekas området ut som ett prioriterat utvecklingsområde för 
bebyggelse. Förslaget är därmed i linje med översiktsplanen.  
 

 
 
Fornlämningar 
Inom det sökta området finns ett fornlämningsområde och en enskild fornlämning. En 
arkeologisk utredning utfördes av området 2019. Utredningen visade inte på några fler 
fornlämningar än de redan kända på platsen. Detta måste hanteras vidare i en framtida 
planprocess.  

Natur 
En naturvärdesinventering av platsen utfördes 2014. Några särskilda naturvärden hittades 
inte för det sökta området.  

Teknisk infrastruktur 
Det kommunala reningsverket i Knivsta har begränsad kapacitet att ta emot mer 
avloppsvatten. Av de pågående planarbeten som kommunen arbetar med görs kontinuerligt 
en prioritering av vilka detaljplaner som kan anslutas. Under detaljplanearbetet kommer detta 
behöva utredas vidare. 

Tidsplan och förfarande 
En detaljplan bedöms kunna vinna laga kraft inom 3 år från den tidpunkt då planbesked 
beviljades. Detaljplanen bedöms kunna hanteras genom standardförfarande på grund av att 
den bedöms vara förenlig med översiktsplanen och inte är av stort allmänt intresse. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaden för ett planarbete bekostas genom plankostnadsavtal. Senast i samband med 
antagande av detaljplan ska exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och sökanden. 

Ett sådant avtal ska reglera kostnads- respektive genomförandeansvar för detaljplanen. 

Exploatören (sökanden) ska bekosta anläggande av allmän plats (gator, torg, natur) inom 
detaljplanens gränser samt även delta i finansiering av infrastrukturanläggningar. 
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Avgift planbesked 
Positivt planbesked, stor åtgärd 28 560 kr. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-12 
Ansökan med bilaga 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Den sökande 
Planenheten 
 

 
 
 
 

 

Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef 
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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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Ansökan om planbesked
Här kan du ansöka om ändring, upphävande eller upprättande av ny detaljplan. Genom att 
trycka på nästa påbörjar du din ansökan om planbesked. Viktigt att tänka på innan du startar e-
tjänsten.Läs informationen Läs mer om ansökan om planbesked på kommunens webbplats.Du 
måste ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under anmälan.Du kan inte spara e-tjänsten 
och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och 
samma tillfälle.

 

Ansökan
Kommunen tar ut en avgift för planbesked, även om planbeskedet blir negativt.

Jag godkänner att en avgift kommer att tas ut för planbeskedet.

Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt PBL (2010:900) 12 kap 8 §. Har du 
funderingar kring planbesked eller avgifterna vänligen kontakta planenheten på 018-34 70 00.

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från företag?

Företag

Privatperson

Organisationsnummer

556045-2103

Företagsnamn

JM AB

Adress

JM AB, Box 1334

Postnummer

751 43

Ort

Uppsala

Namn kontaktperson

Joakim Grönlund

Telefonnummer

0734-325387

E-postadress

joakim.gronlund@jm.se

Planbesked ansökan

Skapad 2021-04-15 10:02 Sida 1 av 3
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Fakturaadress

Använd samma som ovan

Jag vill ange en annan fakturaadress

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?

Ja

Nej

Ägarens för och efternamn

Knivsta kommun, org.nr. 212000-3013

Ägarens telefon

Kontaktperson: Anders Carlquist, 018-347122 

Ägarens e-postadress

kontaktperson: anders.carlquist@knivsta.se

Skriftligt medgivande från ägaren

20201221 Kölängen underskrivet markanvisningsavtal.pdf

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Knivsta Gredelby 2:1

Eventuell gatuadress

Öster om Kölängsvägen mellan Timotejvägen och Tuvstarrsvägen  

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 3§ ska en ansökan om planbesked innehålla en 
karta som visar det område som berörs.

Karta över området

Bilaga 1 markanvisning.pdf

Ansökan gäller (flera kan väljas)

Bostäder

Handel

Kontor

Industri/lager/verksamhet

Annat

Planbesked ansökan

Skapad 2021-04-15 10:02 Sida 2 av 3
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Uppskattat antal bostäder

30-40

Uppskattad lägenhetsstorlek i kvadratmeter

118

Upplåtelseform

Hyresrätter

Bostadsrätter

Äganderätt

Beskrivning och motivering av projektet kortfattat (Bostäder)

Nyproduktion av företrädesvis bostadsradhus i ägande- eller bostadsrättsform. 
Projektet utgår från tecknat markanvisningsavtal mellan sökanden och Knivsta kommun den 
21 december 2020.  

Total BTA (BTA är samman av alla våningsplan area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida) (Bostäder)

Någonstans mellan 4200 och 5600 BTA

Bilagor
Här finns det möjlighet att bifoga fler handlingar och utredningar till din ansökan.

Välj vilka bilagor du vill skicka med.

Situationsplan

Ladda upp dokument

210415_utkast sit.plan.pdf

Summering
Vänligen läs igenom dina svar nedan och kontrollera att allt stämmer.

Planbesked ansökan

Skapad 2021-04-15 10:02 Sida 3 av 3
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Kommunstyrelsen 

Planbesked för industri, lager och kontor berörande Forsby 2:10 
och Forsby 2:12 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Forsby 2:10 och 2:12  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för utveckla fastigheterna till ett verksamhetsområde för industri, 
lager och kontor med en direkt anslutning till Ostkustbanan på mark som idag utgörs av 
åkermark, äldre betesmark och skog. 
 
Förslaget går i linje med kommunens översiktsplan då området är utpekat för 
verksamhetsutveckling. 
 
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten för förslaget i en 
detaljplanprocess. 
 
Bakgrund 
Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § ska kommunen vid en begäran om planbesked 
redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning som ansökan föreslår. Ett 
positivt planbesked innebär att en planläggning med en viss inriktning kommer att inledas. 
Beslut om planbesked är inte juridiskt bindande. 
 

Begäran om planbesked  
Begäran om planbesked inkom till kommunen 2021-04-30 från Fredrik Söderberg och Jonas 
Andersson. Önskemålet är att planlägga fastigheterna för huvudsakligen järnvägsbaserade 
verksamheter som tågdepåer, logistikanläggningar eller industri med behov av 
järnvägskoppling och därtill tillhörande kontor. Inom föreslaget område bedömer sökanden 
att en byggrätt motsvarande ca 1 200 000 m2 ska kunna tillskapas och 1000 nya 
arbetsplatser tillkomma. 
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Figur 1: Föreslaget planområde inom cirkel. 
 

 
Figur 2: Föreslaget planområde i enlighet med ansökan streckad. Kommungräns markerad med hel 
linje. 
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Förutsättningar  

Fastighets- och områdesbeskrivning 
Föreslaget planområde om ca 120 hektar ligger direkt öster om Ostkustbanan nära gränsen 
till Sigtuna kommun. Inom fastigheterna ligger en tidigare banvall som togs ur bruk när 
avsticket till Arlanda byggdes. Området består av ett mosaikartat landskap med åkermark, 
äldre betesmark och skog och ligger inom Arlanda influensområde. 
 
Inom föreslaget planområde finns ett flertal fornlämningar, möjliga fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar registrerade. En schaktmassdeponi finns redovisad i miljökartan. 
Länsstyrelsens lågpunktskartering markerar lågpunkt inom området. Ett 
markavattningsföretag finns registrerat.  
 
En sumpskog som inte naturvärdesklassats finns i det föreslagna planområdets sydöstra 
delar. Sumpskogar är ovanliga i det kraftigt utdikade Uppländska landskapet och är alltid 
naturvärdesintressanta. Från flygbild kan flera åkerholmar som omfattas av det generella 
biotopskyddet ses. Flera diken skär genom åkermark i området. Diken i jordbruksmark kan 
också omfattas av det generella biotopskyddet. En bedömning av detta måste göras i fält. En 
kraftledningsgata löper genom området i ost-västlig riktning. Kraftledningsgator underhålls 
med specifika intervall och metoder och kan ha särskilda naturvärden då de fungerar som 
spridningsvägar genom landskapet. Forsbyån rinner genom området. På andra sidan 
järnvägen är Forsbyån utpekat som att ha påtagligt naturvärde enligt Grönstrukturplanens 
klassningskarta. Ån rinner vidare och ut i Lövstaån som är en vattenförekomst som har 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Gällande miljökvalitetsnorm är god 
ekologisk status 2021 och föreslagen ny norm är god ekologisk status år 2033. Rening och 
omhändertagande av dagvatten är en förutsättning för att kunna utveckla platsen. Området 
ligger strax nordost om Järvakilen; det gröna samband som sträcker sig genom Sigtuna 
kommun, och in till Stockholms innerstad. I ett framtida planarbete bör en utredning av 
påverkan på gröna samband över kommungränsen genomföras. 
  
Föreslaget planområde ligger flera kilometer från ett allmänt VA-nät. Begränsad 
spillvattenkapacitet finns att tillgå innan ny avloppsreningskapacitet ordnats. I dagsläget kan 
kommunen inte ange när reningskapaciteten kommer vara utbyggd. Strax norr om området 
ligger utredningsområdet Bergtorp-Björksta. Utredningsområden är områden inom vilka 
frågan om kommunens skyldighet att ordna allmänt VA behöver utredas ytterligare. Det finns 
inget allmänt dagvattennät i närområdet.  
 
Kollektiva transportmedel till området saknas i dagsläget. 

Översiktsplanen  
I Knivsta kommuns gällande översiktsplan (2017) redogörs för kommunens målsättning att 
öka andelen arbetsplatser i kommunen genom att möjliggöra etablering av fler verksamheter. 
Ar är det område som planeras att utvecklas för verksamheter i första hand. Översiktsplanen 
beskriver därtill möjligheten att på sikt utveckla ett nytt verksamhetsområde söder om Nor 
samt att möjliggöra för verksamhetsområden inom influensområdet för Arlanda, detta under 
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förutsättning att en ny av- och påfart till E4:an byggs i södra delen av kommunen för att 
undvika att leda trafik genom tätort. Det är i dagsläget oklart hur kostnader för en sådan 
ombyggnad skulle finansieras och det skulle det krävas en vägplan för att kunna bygga om 
dessa avfarter. Det är Trafikverket som ansvarar för framtagandet av vägplaner och 
prioriteringen av dessa.  
 
I översiktsplan görs en hänvisning till miljöbalkens 3 kap. 4§ som fastställer att jord- och 
skogsbruk är av nationell betydelse. ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett 
rationellt skogsbruk.”. Inom föreslaget planområde finns skogsmark, åkerholmar och 
jordbruksmark. Jordbruksmarken består av äldre betesmark och åkermark. Det är rimligt att 
anta att jordbruksmarken i området är brukningsvärd, se figur 3. Ytterligare arbetsplatser kan 
anses vara ett väsentligt samhällsintresse och den omedelbara närheten till Ostkustbanan 
och den inom fastigheten kvarvarande banvallen gör sammantaget en exploatering av 
jordbruksmarken sannolikt möjlig. Huruvida den föreslagna verksamheten är av så stort 
allmänt intresse och om det är ett sådant behov som inte kan tillgodoses på annan plats i 
kommunen går dock inte att säkert svara på i det här skedet utan är något som framtida 
planprocess måste visa.  
 

 
Figur 3: Temakarta-ekosystemtjänster i Knivsta grönstrukturplan redovisar odlingsbar mark samt löv- 
och barrskog inom föreslaget planområde. Ungefärlig plats markerad cirkel. 
 
Arbete pågår med preciseringen av vilka korridorer som ska utredas för utbyggnaden av 
Ostkustbanan till fyra spår. Ett alternativ som ska utredas är det om att bygga ut befintlig 
järnväg med ytterligare två spår. Föreslaget planområde skulle då påverkas. 
 
Svenska kraftnäts investeringsprojekt NordSyd innebär att stora delar av transmissionsnätet i 
mellersta Sverige förnyas och förstärks. Arbetet med att identifiera huvudkorridor för de 
dubbla 400 kV ledningarna som ska gå genom Knivsta kommun pågår. En av de föreslagna 
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korridorerna går genom föreslaget planområde i anslutning till befintlig luftledning. Val av 
huvudkorridor planeras till första kvartalet 2022. 

Samhällsutvecklingskontorets bedömning  
Samhällsutvecklingskontoret bedömer att förslaget är lämpligt att arbeta vidare med då 
översiktsplanen pekat ut området inom influensområdet för Arlanda samt området söder om 
Nor som ett utvecklingsområde för verksamheter. Ytterligare arbetsplatser kan eventuellt 
anses vara ett väsentligt samhällsintresse och den omedelbara närheten till Ostkustbanan 
och den inom fastigheten kvarvarande banvallen gör sammantaget att en exploatering av 
jordbruksmarken sannolikt möjlig och förenlig med 3 kap. 4§ i miljöbalken. 
 
Vid planering och etablering av verksamheter ska hänsyn tas till befintliga natur- och 
kulturvärden samt riksintressen. Hänsyn ska även tas till befintlig bebyggd miljö för att 
undvika buller och störningar. Det återstår flera strategiskt viktiga frågor som behöver 
hanteras i en fortsatt process. Behovet av åtgärder på befintligt gatunät för att möta ökad 
trafik till och från området, kollektivtrafik, eventuell ny avfart på E4, VA-anslutning, annan 
teknisk försörjning samt skydd enligt miljöbalken behöver utredas. Viktigt att ha i åtanke är 
att i flera av dessa frågor är kommunen beroende av externa parter som kan påverka det 
aktuella förslagets genomförbarhet. Exempelvis är förslagets genomförbarhet sannolikt 
beroende av ovan nämnda nya av- och påfart till E4:an vilket kräver tillstånd från 
Trafikverket. Att ange ett årtal för antagande av en detaljplan är därför svårt att ange, men 
bedöms preliminärt kunna ske år 2028. Bedömningen är att detaljplanen ska hanteras 
genom utökat förfarande.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaden för ett planarbete bekostas genom plankostnadsavtal. 
  
Senast i samband med antagande av detaljplan ska exploateringsavtal tecknas mellan 
kommunen och sökanden. Ett sådant avtal ska reglera kostnads- respektive 
genomförandeansvar för detaljplanen. Exploatören (sökanden) ska bekosta anläggande av 
allmän plats (gator, torg, natur) inom detaljplanens gränser samt även delta i finansiering av 
infrastrukturanläggningar. Kommunens riktlinjer för exploateringsavtal är under revidering 
och komplettering. Denna detaljplan ska omfattas av kommunens nya uppdaterade riktlinjer. 
 
Avgift planbesked 
Positivt planbesked, stor åtgärd 28 560 kr 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-07-28 
Ansökan med bilaga 
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Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
Planenheten 
Sökande 

 

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

Planbesked 
 
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 



Ansökan om planbesked
Här kan du ansöka om ändring, upphävande eller upprättande av ny detaljplan. Genom att 
trycka på nästa påbörjar du din ansökan om planbesked. Viktigt att tänka på innan du startar e-
tjänsten.Läs informationen Läs mer om ansökan om planbesked på kommunens webbplats.Du 
måste ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under anmälan.Du kan inte spara e-tjänsten 
och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och 
samma tillfälle.

Ansökan
Kommunen tar ut en avgift för planbesked, även om planbeskedet blir negativt.

Jag godkänner att en avgift kommer att tas ut för planbeskedet.

Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt PBL (2010:900) 12 kap 8 §. Har du 
funderingar kring planbesked eller avgifterna vänligen kontakta planenheten på 018-34 70 00.

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från företag?

Företag

Privatperson

Personnummer

För och efternamn

Adress

Postnummer

754 40

Ort

Uppsala

Telefon

E-postadress

Fakturaadress

Använd samma som ovan
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Jag vill ange en annan fakturaadress

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?

Ja

Nej

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Forsby 2:10 & 2:12

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 3§ ska en ansökan om planbesked innehålla en 
karta som visar det område som berörs.

Karta över området

Forsby 2_10-2_12.pdf

Ansökan gäller (flera kan väljas)

Bostäder

Handel

Kontor

Industri/lager/verksamhet

Annat

Antal kvadratmeter (Kontor)

se text

Uppskattat antal arbetsplatser (Kontor)

se text

Beskrivning och motivering av projektet kortfattat (Kontor)

se text

Total BTA (BTA är samman av alla våningsplan area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida) (Kontor)

se text

Antal kvadratmeter (Industri/lager/verksamhet)

1200000

Uppskattat antal arbetsplatser (Industri/lager/verksamhet)

1000
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Beskrivning och motivering av projektet kortfattat (Industri/lager/verksamhet)

 äger tillsammans fastigheterna Forsby 2:10 och 
Forsby 2:12 och står båda bakom denna begäran om planbesked. 
Ägarna till fastigheterna Forsby 2:10 och Forsby 2:12 vill med denna begäran tillsammans 
med kommunen påbörja en dialog om att utveckla fastigheterna till ett verksamhetsområde 
för industri, lager och kontor med en direkt anslutning till Ostkustbanan. 

Ägarna till fastigheterna är också via bolag ägare till ProNordic AB som kommer att 
medverka i planarbetet och vara delaktig i genomförandet av utvecklingen av området.
Fastigheterna utgör ett område som är cirka 120 Ha. Fastigheterna har ett strategiskt läge i 
södra delen av Knivsta. De ligger inom området för riksintresse för luftfart för Arlanda 
flygplats och i anslutning till där verksamhetsområdet Söder om Nor enligt översiktsplan kan 
utvecklas. 

Läget är vid stambanan, norr om där järnvägen delar sig för att leda till dels till Arlanda och 
dels till Uppsala och därefter vidare norrut. Området ligger norr om gränsen mellan Knivsta 
kommun och Sigtuna kommun.

Inom fastigheterna ligger den gamla banvallen för stambanan kvar. Den togs ur bruk när 
avsticket till Arlanda byggdes. Den direkta närheten till Ostkustbanan och banvallens läge gör 
att fastigheten lämpligen kan återuppta den gamla kopplingen till Ostkustbanan. Här ser vi 
verksamheter som är järnvägsbaserade som huvudinriktning. Det kan vara tågdepåer, 
logistikanläggningar (container eller bulk) eller industri med behov av järnvägskoppling. Vi ser 
också att kontorsfunktioner för dessa verksamheter kan skapas här.

Bedömningen är att byggrätt motsvarande ca 1 200 000 m2 kan skapas i området beroende 
på spårplacering. För lokala transporter kommer befintligt vägnät att utnyttjas för att så snart 
en ny trafikplats vid E4 som försörjer verksamhetsområdet söder om Nor byggs kunna 
använda den anslutningen. Infrastruktur i form av exempelvis kraftledning leds genom 
fastigheterna. Initiala utredningar om tekniska lösningar som krävs för att kunna växla av från 
Ostkustbanan har översiktligen studerats men kräver noggrannare analys i samband med 
detaljplaneringen av fastigheterna. Klart är att det är ett mycket fördelaktigt läge att till en 
förhållandevis rimlig kostnad kunna ansluta till Ostkustbanan.

Vi bedömer att 1 000 arbetstillfällen kan skapas i framtida verksamheter på platsen och 
många av dem i kvalificerade jobb relaterade till innovation, teknik och underhåll av 
järnvägsinfrastruktur och tåg, tillverkning och logistik.

Utvecklingen stödjer Knivsta kommuns uttalade ambitioner att växa sin lokala 
arbetsmarknad. Ett starkt näringsliv är en förutsättning för att skapa en levande stad och 
landsbygd med arbetstillfällen och utbud för invånare. Utvecklingen bidrar också långsiktigt 
till Huvudstadsregionens hållbara tillväxt genom att bidra till att öka kapaciteten av 
varuflöden via järnväg i regionen och nationellt.

Total BTA (BTA är samman av alla våningsplan area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida) (Industri/lager/verksamhet)

1200000
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Ange vad

se text

Beskrivning och motivering av projektet kortfattat

se text

Total BTA (BTA är samman av alla våningsplan area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida)

se text

Bilagor
Här finns det möjlighet att bifoga fler handlingar och utredningar till din ansökan.

Summering
Vänligen läs igenom dina svar nedan och kontrollera att allt stämmer.
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Kommunstyrelsen 

Införande av fokusråd inom Medborgarrådet 
 
Förslag till beslut 

1. De personer som anmält sig till medborgarrådet ska kunna väljas ut att ingå i 
fokusråd.  

2. Förvaltningen får i uppdrag att välja ut och bjuda in ett lämpligt antal deltagare att 
delta i beslutade fokusråd.  

3. Ersättning ska utgå till deltagare i fokusråd som inte är förtroendevalda eller 
tjänstemän om 309 kronor den första timmen därefter 154,5 kr per påbörjad 
halvtimme.  

4. Beslutet justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att införa Medborgarrådet. Medborgarrådet ska användas 
för två ändamål – dels en digital medborgarpanel som svarar på enkäter och dels för att i 
mindre grupper – så kallade fokusråd – kunna föra dialog i utvalda frågor. Medborgarpanelen 
lanserades 2019, men arbetet med fokusråd har försenats på grund av coronapandemin 
under 2020. Nu tas steget att även införa fokusråd och verkställa hela medborgarrådet. 
Beslutet rör formerna för fokusråden. 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2019 att införa ett medborgarråd av modellen ett 
dynamiskt råd (se KS-2019/249). Målet är att skapa en dialogform som ger de 
förtroendevalda möjlighet att få en bild av hur en större grupp av kommunens invånare ställer 
sig i en fråga. Formerna för deltagande i medborgarpanelen beslutades på 
kommunstyrelsens sammanträde 25 september 2019 (se KS-2019/680).  
Medborgarpanelen 
Medborgarpanelen lanserades den 20 november 2019. Panelen är öppen för alla över 16 år 
som är folkbokförda i kommunen, med undantag för personer med förtroendeuppdrag i 
kommunen. Hittills har medborgarpanelen genomfört tre enkäter med frågor som rört fossil- 
och plastfritt Knivsta, utvecklingen av Kölängenområdet, behov och placering av ett framtida 
vårdcentrum samt utvecklingsprogrammet Knivsta 2035. Panelen har vuxit för varje enkät. 
Idag deltar drygt 500 Knivstabor i panelen. I samtliga enkäter har svarsfrekvensen varit hög. 
Fokusråd  
Enligt de tidigare besluten i kommunstyrelsen ska även fördjupade fokusråd genomföras 
inom ramen för Medborgarrådet. Fokusråden ska sättas samman som mindre grupper. 
Dessa utses slumpmässigt från den större panelen inför varje fokusråd. Målsättningen är att 
fokusråden och medborgarpanelen ska vara representativa för Knivstas befolkning. Tanken 
är att fokusrådet ska träffas vid ett eller ett par tillfällen för fördjupad dialog kring frågor som 
de förtroendevalda finner särskilt intressanta att fördjupa sig i, utifrån resultatet från den 
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digitala enkäten. På grund av den pågående pandemin har genomförandet av fokusråd 
försenats.  
Beslut att genomföra fokusråd kan fattas av alla nämnder. Nämnden bör besluta vilken fråga 
eller vilket tema som fokusrådet ska ha, samt vilken grad av delaktighet som deltagarna ska 
erbjudas. Slutligen bör en politisk styrgrupp utses, samt kostnaderna för genomförandet 
fastställas. 
Urvalskriterier 
I medborgarpanelen används ett antal egenskaper för att vikta resultat för att spegla 
kommunens befolkning. De egenskaper som används är kön (man/kvinna), bostadsort och 
ålder. Samma egenskaper bör användas som kategorier för att få en bredd bland deltagare i 
fokusråden.  
Förvaltningen föreslås bjuda in representanter utifrån deltagarna i panelen. 
Arvodering  
Det finns en vilja att ge deltagarna i fokusråd ersättning för att öka intresset att delta. 
Kommunallagen 2 kap. 1 § anger att kommuner har befogenhet att ta hand om 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller 
medlemmar. I förarbetet framgår att bestämmelsen kring ”allmänt intresse” innebär ett 
principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda.  
Förvaltningen bedömer att fokusrådet bidrar till delaktighet för kommunens invånare, att 
syftet är att stärka den lokala demokratin och få in fler perspektiv i den politiska 
beslutsprocessen, att beslutet kan anses vara av allmänt intresse och därmed inom ramen 
för den kommunala befogenheten.  
För förtroendevalda utgår ersättning enligt ERS 2018. Förvaltningen föreslår att ersättningen 
för uppdraget att delta i fokusråden motsvarar mötesersättning för sammanträden för de 
förtroendevalda, det vill säga 309 kronor för den första timmen de deltar, därefter 154,50 kr 
per påbörjad halvtimme.   
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet ovan rör formerna för införandet av fokusråd. Beslutet kan i framtiden innebära 
ekonomiska konsekvenser, men det är först vid beslut om genomförande av fokusråd som 
det blir en ekonomisk konsekvens. Kostnaderna för fokusråd kommer att finansieras av den 
verksamhet som ansvarar för fokusrådet.   
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-06-22 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
Åsa Franzén  
Chef för kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Medborgarpanelen är öppen för alla Knivstabor från 16 år och uppåt.  
 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Medborgarpanelen är ett verktyg i syfte att öka delaktighet i kommunen. Ett av syftena med 
att sätta åldersgränsen vid 16 år var att också kunna erbjuda barn möjlighet att påverka 
beslut i kommunen. Därmed kan medborgarrådet vara ett verktyg kommunen använder för 
att leva upp till barnkonventionen, särskilt gruppen äldre barn.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Fokusråden består av en blandad grupp. Som barn kan det finnas hinder att göra sin röst 
hörd. Särskild hänsyn i genomförandet av dialogen bör tas för att säkerställa att de som 
räknas som barn kan delta på lika villkor.  
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Beslutet berör kommunens arbetssätt, barn har inte tillfrågats då beslutet främst berör hur 
kommunen strategiskt ska arbeta för att erbjuda grupper större inflytande.   
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Liza Larsén Ogden 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-02 

Diarienummer 
KS-2021/241 

   
 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning av digitala mötesverktyg 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar emot och godkänner uppföljningen av digitala mötesverktyg. 
Sammanfattning av ärendet 
Den rådande pandemin har lett till att kommunens krav på digitala mötesformer på kort tid 
förändrats och ökats. Digitala mötesverktyg är lösningen för att kunna fortsätta hantera och 
genomföra kommunens uppdrag och har blivit en väsentlig och nödvändig del av vårt 
arbetssätt. Det digitala arbetssättet innebär också att risker och säkerhetsaspekten är en 
väsentlig del som behöver bevakas.  
Uppföljningen visar att det finns delar som behöver förbättras och utvecklas kring 
kommunens digitala mötesverktyg för att göra dem mer användarvänliga och effektiva. 
Främst handlar det om att tillgängliggöra kunskap, information och utbildning och därmed 
skapa förutsättningar. All information gällande digitala mötesverktyg behöver också samlas 
och struktureras för att skapa bättre förutsättningar och förenkla för de som använder sig av 
verktygen och rutiner/lathundar behöver tas fram och tillgängliggöras. Även information 
gällande hantering av sekretess och känsliga uppgifter behöver förtydligas. 
Bakgrund 
Inför framtagandet av kommunstyrelsens interna kontrollplan 2021 genomfördes en 
riskanalys. Vid riskanalysen bedömde arbetsutskottet att det finns en risk för att digitala 
mötesverktyg inte hanteras enligt gällande säkerhetsrutiner. Syftet med uppföljningen är att 
undersöka ifall kommunens rutiner avseende digitala mötesverktyg är beslutade, kända, 
accepterade, tillräckliga och korrekt efterlevda. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
Beslutet ska skickas till 
Akt 
Handläggare 

 

Dan-Erik Petterson 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Arbetet påverkar barn då inte tillräcklig information/kunskap gällande hantering av digitala 
mötesverktyg kan påverka de kommunen arbetar för, då även barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Ja 
 
 
 
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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Inledning 
Inför framtagandet av kommunstyrelsens intern kontrollplan 2021 genomfördes en 
riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde arbetsutskottet att det 
finns en risk för att digitala mötesverktyg inte hanteras enligt gällande säkerhetsrutiner.  

Syftet med uppföljningen är därför att undersöka ifall kommunens rutiner avseende 
digitala mötesverktyg är beslutade, kända, accepterade, tillräckliga och korrekt efterlevda. 

Bakgrund 
Knivsta kommun använder sig av olika typer av digitala tjänster och verktyg för att 
genomföra det kommunala uppdraget. Digitala möten har sedan pandemin slog till 
ordentligt nästan helt tagit över kommunens hantering av informationsöverföring som 
inte sker via mail eller telefon. Även innan pandemin förekom digitala möten men varken 
på samma sätt eller i samma omfattning som idag.  
Kommunens medarbetare använder sig av olika digitala mötesverktyg exempelvis Skype 
och Teams som är molnbaserade, samt Zoom. Även kommunens möten med och mellan 
de förtroendevalda har fått övergå till digitala mötesformer och kommunen har valt Zoom 
som det digitala verktyg som används vid dessa möten. 
Den rådande pandemin har därmed lett till att kommunens krav på digitala mötesformer på 
kort tid förändrats och vikten av ”säkra digitala möten” blivit påtaglig. Digitala 
mötesverktyg är lösningen för att kunna fortsätta hantera och genomföra kommunens 
uppdrag och har på kort tid blivit en väsentlig och nödvändig del av vårt arbetssätt. 
Eftersom verksamheterna tidigare inte genomfört digitala möten i samma utsträckning som 
idag, då mötesformer där deltagare träffats i samma rum alltid varit standard, har vi heller 
inte behövt hantera säkerhetsaspekten kring våra digitala mötesformer i samma 
utsträckning. Detta på grund av att möten där känslig information behandlats oftast 
genomförts bakom stängda dörrar och i fysisk form.  
 
Digitala mötesverktyg har i och med rådande läge skapat förutsättningar för att kunna 
fortsätta genomföra våra möten men har framkallat nya risker som tidigare inte varit 
aktuella.  
Frågan är ifall kommunens digitala mötesverktyg används på rätt sätt och ifall lever de upp 
till de krav som ställs. 

Metod 
En dokumentstudie av kommunens befintliga dokument kring digitala mötesverktyg samt 
en enkätundersökning har genomförts. 

Resultat analys och slutsats 

System, dokument, rutiner och information 

Dokumentstudien visar att det finns dokument framtagna för att hantera den nya vardagen 
med digitala mötesformer. Kring digitala mötesformer för politiken har en utvärdering 
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genomförts kopplat till det digitala mötesverktyget Zoom1 som är det mötesverktyg som 
används vid politiska sammanträden. I denna utvärdering framkommer det att det 
avgörande kring digitala mötestjänster är säkerhetsaspekten, både avseende 
sekretessbelagda uppgifter och avseende dataskydd. Det framkommer att 
sekretessbelagda uppgifter inte får röjas, oavsett mötet sker fysiskt eller digitalt. Detta 
eftersom det inte finns en laglig grund för behandling av sekretess enligt OSL 
(Offentlighet och sekretesslagen) eller känsliga personuppgifter enligt GDPR (EU:s 
dataskyddsförordning) i systemet.  

I rutinen för hur man får hantera information i molntjänster2 tydliggörs hanteringen kring 
vad som ska hanteras var, och beskriver vad som är säkert. Rutinen informerar om att 
molntjänsten Teams i stort är en säker plattform och att möten som genomförs där är 
säkra utifrån ett intrångsperspektiv. Känsliga uppgifter får dock inte hanteras i systemet 
eftersom det likt zoom inte finns en laglig grund för behandling av sekretess enligt OSL 
eller känsliga personuppgifter enligt GDPR i systemet. Rutinen finns tillgänglig på 
kommunens intranät Navet. Det digitala systemet Skype har funnits i kommunen i flera år 
och använts vid behov. Systemet är dock äldre och har varken kapacitet eller 
förutsättningar till att leverera det kommunen behöver i och med det ökade trycket som 
uppkommit genom pandemin. I och med att känsliga uppgifter inte får hanteras i varken 
zoom, teams eller Skype har kommunen nyligen upphandlat ett säkert digitalt verktyg för 
hantering av känsliga uppgifter samt personuppgifter för att möta kommunens behov. 
Detta säkra verktyg skapar förutsättningar vid arbete med känslig information och 
sekretess. 

I handboken för informationshantering3 finns det också viss information kring hur 
kommunen ska hantera sin information på rätt sätt och som även påtalar datasäkerhet. 
Handboken finns tillgängligt på Navet. Detta innebär att det finns en del information 
gällande hantering och säkerhetsrutiner kring digitala mötesverktyg i kommunen samt att 
dessa också är beslutade. (Beslutade av Estyr dvs. kommunens gemensamma IT nämnd 
som delas med andra kommuner). I dagsläget finns inga skriftliga tillgängliga rutiner 
gällande hur verktygen skall användas och vilka finesser som finns. 

 

Kunskapen om digitala mötesverktyg  
När det kommer till att få en bild av ifall kommunens digitala mötesverktyg är kända, 
accepterade, tillräckliga och korrekt efterlevda så har en enkätstudie genomförts. Både 
förtroendevalda och medarbetare har fått besvara ett antal frågor kring hur de uppfattar 
kommunens digitala mötesverktyg. En enkät skickades ut till alla förtroendevalda (med 
en svarsfrekvens på 37 av 75 dvs. 48 procent) samt till 100 slumpmässigt valda 
medarbetare (med en svarsfrekvens på 83 procent av 100.) 

Resultatet visar att alla medarbetare och majoriteten av de förtroendevalda känner till de 
digitala mötesverktyg som kommunen använder sig av till fullo eller till viss del. Både de 
förtroendevalda samt medarbetarna känner att de besitter kunskap om hur de ska använda 
digitala mötesverktyg för att få bästa resultat till viss del men majoriteten av 
medarbetarna känner att det behöver mer stöd för att uppnå bästa resultat.  I och med att 
de digitala mötesverktygen är en så pass stor del av det dagliga arbetet är det viktigt att 
alla känner sig trygga med hur de ska nyttja verktygen som finns att tillgå, så att 

                                            
1 Utvärdering av politikens digitala mötesverktyg, Knivsta kommun 
2 Rutin för hur vi får hantera information i molntjänster (Office 363 ADM) 
3 Handbok i informationshantering, Knivsta kommun 
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verktygen förenklar och bidrar positivt till arbetssituation. Både utbildning i de digitala 
verktygen samt lättillgängliga rutiner/lathundar kring hur verktygen ska användas på 
bästa sätt efterfrågas av medarbetarna.  

Enkäten påvisar att respondenterna inte har tillräcklig vetenskap om vart de kan ta del av 
information och förhållningssätt kring kommunens digitala mötesverktyg. För både 
förtroendevalda och medarbetare var det nästan 70 procent som inte visste vart de kunde 
hitta information eller förhållningssätt för hantering av kommunens digitala mötesverktyg. 
Resultatet av denna fråga påvisar tydligt att mer lättillgänglig information där man kan ta 
del av relevant information, användarfunktioner och vad man ska förhålla sig till när man 
arbetar i verktygen för att förenkla genomförandet av, och skapa förutsättningar till att göra 
ett bra arbete. Undersökningen visar dock att majoriteten av både medarbetare och 
förtroendevalda i övrigt anser att kommunens tillgängliga digitala mötesverktyg är 
tillräckliga för att hantera den digitala mötesvärlden som numera är vår vardag. 

Respondenternas åsikter 
Respondenterna fick även möjlighet att komma med egna åsikter och förslag, samt 
kommentera frågorna. Ett flertal kommentar hade fokus på möjligheten till att kunna 
genomföra säkra möten (hantera sekretess och känsliga uppgifter), om efterfrågan på 
tydlig och lättillgänglig information, om användandet av, samt funktionerna i 
mötesverktygen. I och med att kommunen köpt in ett verktyg för att hantera sekretess är 
det viktigt att informationen om att kommunen har ett sådant verktyg blir känt i 
organisationen, samt att verktyget blir tillgängligt för dem som behöver det. 

Det efterfrågas även utbildning och tydligare information kring vilka digitala 
mötesverktyg som vi använder i kommunen samt när var och varför vi ska använda vilka 
verktyg för att göra rätt.  

 

Slutsats  
Uppföljningen visar att det finns delar som behöver förbättras och utvecklas kring 
kommunens digitala mötesverktyg för att göra dem mer användarvänliga och effektiva. 
Främst handlar det om att tillgängliggöra kunskap, information och utbildning. All 
information gällande digitala mötesverktyg behöver också samlas och struktureras för att 
skapa bättre förutsättningar och förenkla för de som använder sig av verktygen. Detta 
innebär att risken som kommunstyrelsen identifierat visar sig till viss del stämma 
eftersom de som ska nyttja mötesverktygen idag inte har full kunskap kring hur de gör 
detta för att uppnå bästa resultat och vara trygga i systemet och att det i dagsläget inte 
finns tydliga och lättillgängliga rutiner/lathundar. Användandet av digitala mötesverktyg 
är dock både känt och accepterat i kommunen, samt något som blivit en del av 
arbetssättet.  

Digitala mötesverktyg har på kort tid blivit det sätt som Knivsta kommun framförallt 
nyttjar för att kunna utföra våra uppdrag som tjänstemän och förtroendevalda. För att 
kunna bibehålla kvalitén i det vi gör är det därför viktigt att det skapas förutsättningar för 
att kunna mötas och fortsätta med vårt viktiga uppdrag som vi gemensamt axlar, dvs. att 
fortsätta bidra och utveckla Knivsta – där framtiden bor. 
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Identifierade utvecklingsområden 
 Kommunen behöver ta fram lättillgänglig och tydlig information 

(rutiner/lathundar etc.) om kommunens digitala mötesverktyg för att skapa 
förutsättningar till användarna. 

 Kommunen behöver samla all relevant information kring digitala mötesverktyg 
på intranätet (Navet) för att det ska vara enkelt att finna all information som 
behövs. (Eventuellt även på annan plats för att förtroendevalda ska kunna ta del). 

 Kommunen behöver beskriva vilka digitala mötesverktyg vi använder oss av i 
kommunen samt när, var och varför. (Även kring verktyg för sekretess, känsliga 
uppgifter etc.) 

 Kommunen behöver erbjuda utbildning av de olika digitala verktygen för de som 
känner behov. 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-27 

Diarienummer 
KS-2021/428 

   
 

Kommunstyrelsen  

Medel för finansiering av licenser för Stratsys 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen finansierar utökningen av fler licenser för Stratsys genom medel från 
kommunstyrelsen prioriterade medel, totalt 180000 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Antalet licenser i verksamhetssystemet Stratsys har nått licenstaket (100) och en utökning är 
nödvändig för att fortsätta utvecklingen med ett digitalt arbetssätt. Kostnaden för utökningen 
av 30 nya licenser är 180 000 kronor i engångskostnad och 36 000 kr per år för support och 
underhåll. 
 
Bakgrund 
Förvaltningens arbetssätt utvecklas till att bli allt mer digitalt. Detta medför att licenserna i 
verksamhetssystemet Stratsys (styrning och ledning) nu nått taket, 100 licenser. För att 
kunna fortsätta utvecklingen mot ett digitaliserat arbetssätt behöver taket för antalet licenser 
höjas till 130 (30 nya licenser). Bedömningen är att det säkerställer behovet kommande 3 år 
och till vissa delar även inkluderar nya medarbetare kommande år.  
Stratsys är kommunens verktyg för styrning och ledning vilket inkluderar intern kontroll, 
planering och uppföljning, skolans systematiska kvalitetsarbete, kvalitetssystem inom vård 
och omsorg, systematiskt arbetsmiljöarbete, förvaltningsmodell för säkerhet och beredskap 
etc. 
Licenskostnaden beräknas till ca 6000 kr per licens i engångskostnad, den årliga kostnaden 
för support och underhåll per licens är därefter 20% av engångskostnad. Totalt beräknas 
värdet på 30 nya licenser till 180 000 kronor i engångskostnad och 36000 kr per år i ökad 
driftkostnad. Den senare återkommande kostnaden bör beaktas i framtida driftbudget för 
ekonomikontoret.  
Medel äskas från kommunstyrelsens prioriterade medel för att finansiera engångskostnad 
om 180 000 kr. Verksamheten som nyttjar systemet till fullo bedöms erhålla tidsvinster i 
effektivare arbetssätt och tydligare processer. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En utökning av licenser ökar den årliga kostnaden med 36 000 kr men bedöms effektivisera 
arbetssätt i minst motsvarande grad. Efter detta beslut kvarstår 6 085 000 kronor. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-27 
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Beslutet ska skickas till 
Akten  
Ekonomichef 
 

 

Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet avser finansiering av utökning av licenser i verksamhetssystemet Stratsys och 
bedöms inte ha en påverkan på barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-07-06 

Diarienummer 
KS-2021/529 

   
 

Kommunstyrelsen 

Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag 
bedrivit 2020 varit förenlig med de fastställda kommunala 
befogenheterna 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser att kommunens helägda bolag under kalenderår 2020 har bedrivits 
enligt det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har undersökt Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter i Knivsta AB och 
Alsike Fastighets AB styrelseprotokoll, årsredovisningar med mera och gjort bedömningen 
att verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för respektive 
bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska för kommunala bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits 
under föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet och inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska 
förslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder (se 6kap § 1 a i 
kommunallagen). 
De kommunala befogenheterna ska utgöra ram för verksamheten och innebär att 
kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med det kommunala 
ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Enligt 3kap 17 § ska det 
fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna utgöra ram för bolaget 
anges i bolagsordningen. 
Förvaltningen har gått igenom den verksamhet som bedrivits i kommunens helägda bolag. Vi 
har granskat årsredovisning, styrelseprotokoll, ägardirektiv och bolagsordning för samtliga 
bolag. Samtliga bolagsordningar bedöms som uppdaterade. Bolagsordningarna innehåller 
både verksamhetsföremål (vad bolaget ska ägna sig åt) och ändamål med bolagets 
verksamhet (syftet med verksamheten). 
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Alsike Fastighets AB 

I årsredovisningen lämnar styrelsen ett uttalande om att de anser att bolagen bedrivits inom 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
I bolagets årsredovisning finns uppgifter om bolagsspecifika ägardirektiv och hur de uppfyllt 
avkastningskrav. Alsike Fastighets AB har ett avkastningskrav om 12 miljoner kronor före 
skatt, bolaget når inte upp till uppsatt avkastningskrav varken för kalenderåret 2020 eller 
senaste 5 åren som genomsnitt (3,4 mnkr). Försäljning av förädlad mark är bolagets 
huvudsakliga intäktskälla, detaljplanen för Alsike Nord är försenad och överklagad vilket 
påverkar avkastningen. 
Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under föregående kalenderår 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Noterbart är att bolaget är under avveckling. 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 

I årsredovisningen lämnar styrelsen ett uttalande om att de anser att bolagen bedrivits inom 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
I bolagets årsredovisning finns uppgifter om bolagsspecifika ägardirektiv och hur de uppfyllt 
avkastningskrav. Avkastningskravet för Kommunfastigheter i Knivsta AB är på lång sikt 3 
procent av omsättningen (vilket är definitionen av självkostnadsprincipen). Samt ett krav på 
en långsiktig soliditetsnivå som uppgår till minst 10 %. Soliditeten i bolaget har ökat till 12 % 
under 2020 (10,2 %). Utsikterna kommande år är goda för att bibehålla soliditetsnivån då en 
lägre investeringstakt förväntas. 
Vinstmarginalen efter skatt uppgick till nära 12,1 procent (6 procent) vilket är över 
avkastningskravet, vinstmarginalen efter skatt korrigerat för utdelning från dotterbolaget 
(Alsike Fastighets AB) uppgick till 6,2 procent (3,6 procent). 
Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under föregående kalenderår 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  
Knivstabostäder AB 

I årsredovisningen lämnar styrelsen ett uttalande om att de anser att bolagen bedrivits inom 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
I bolagets årsredovisning finns uppgifter om bolagsspecifika ägardirektiv och hur de uppfyllt 
avkastningskravet.  
Knivstabostäder AB uppnår en avkastning om 9,9 procent (3,7 procent), den högre 
avkastningen beror på minskade kostnader för reparationer samt temporärt minskade 
skattekostnader. Avkastningen sett över tid (5 år) överstiger uppsatt avkastningsmål. 
Knivstabostäder ska enligt ägardirektivet tillskapa 200 nya hyreslägenheter under 
mandatperioden. Planlagd mark för hyreslägenheter är en begränsande faktor liksom en stor 
nyproduktion av hyreslägenheter genom privata aktörer kommande år. Bolaget har för år 
2021 fått justerade ägardirektiv mot bakgrund av denna situation.  



 § 136 Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag bedrivit 2020 varit förenlig med de fastställda kommunala befogenheterna - KS-2021/529-1 Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag bedrivit 2020 varit förenlig med de fastställda kommunala befogenheterna : Tjänsteutlåtande 2021-07-06

Sida 3 av 4 

 
 

 

  

 
Förvaltningen uppmanar bolaget att arbeta aktivt mot kommunen för planläggning av mark 
för framtida byggnationer när utbud och efterfrågan har normaliserats. 
I ägardirektivet har bolaget även ett krav att fördela var fjärde ledig lägenhet till kommunens 
förfogande för sociala insatser. Under året tilldelades 11 (10) lägenheter Knivsta kommun. 
Detta motsvarar drygt en fjärdedel av de totala avflyttningarna under den period 
ägardirektivet varit gällande. 
Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under föregående kalenderår 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet har ingen ekonomisk konsekvens. 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-06 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Knivstabostäder AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Alsike Fastighets AB 
 

 
 

Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet handlar om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och har ingen påverkan på barn. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Lisbeth Rye-Danjelsen 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-09 

Diarienummer 
KS-2021/427 

   
 

Kommunstyrelsen  

Bestämmelser för omställningsstöd och pension för politiker (OPF-
KL 21) 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda, (OPF-KL 18), enligt ersättningsberedningens förslag.  

2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2021. 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att justera de av kommunstyrelsen 

antagna tillämpningsanvisningarna i augusti 2019 så att de överensstämmer med det 
av kommunfullmäktige antagna OPF-KL 21. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med justerade 
tillämpningsanvisningar i samband med det föreslagna ikraftträdandet den 1 oktober 
2021, dock inte senare än den 24 november 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den av kommunfullmäktige tillsatta ersättningsberedningen har den 27 maj 2021 överlämnat 
den första delen av beredningens uppdrag till kommunfullmäktige.  
Ersättningsberedningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för eventuella synpunkter. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Besluten om antagande innebär ingen kostnad. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-09 
Beredningens förslag till beslut 2021-05-27 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL21) 2021-05-27 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktiges beredning 
Handläggare 
 

Britt-Louise Gunnar 
Ordförande i kommunfullmäktige och beredning 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej X   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet avser nya bestämmelser för omställningsstöd och pension (OPF-KL21). 
 
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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Knivsta	kommun	
Ersättningsberedningen	
	
	
Den	av	kommunfullmäktige	tillsatta	ersättningsberedningen	överlämnar	till	kommunfullmäktige	den	
första	delen	av	beredningens	uppdrag.	
	
Kommunfullmäktige	föreslås	anta	Bestämmelser	om	omställningsstöd	och	pension	för	
förtroendevalda,	(OPF-KL	18),	enligt	bifogade	förslag.	Bestämmelserna	föreslås	träda	i	kraft	den	1	
oktober	2021.	
		
Kommunfullmäktige	föreslås	vidare	uppdra	till	kommunstyrelsen	att	justera	de	av	kommunstyrelsen	
antagna	tillämpningsanvisningarna	i	augusti	2019	så	att	de	överensstämmer	med	det	av	
kommunfullmäktige	antagna	OPF-KL	21	
	
Kommunfullmäktige	föreslås	uppdra	åt	kommunstyrelsen	att	återkomma	med	justerade	
tillämpningsanvisningar	i	samband	med	det	föreslagna	ikraftträdandet	den	1	oktober	2021,	dock	inte	
senare	än	den	24	november	2021.	
	
Ersättningsberedningen	överlämnar	ärendet	till	kommunstyrelsen	för	eventuella	synpunkter.		
	
	
	
Britt-Louise	Gunnar	(S)		 Niclas	Uggla	(M)	 Mikael	Rye-Danjelsen	(KNU)	
Ordförande	
	
Monica	Löfgren	(SD)	 Per	Lindström	(KD)	 Thomas	Bertilsson	(C)	
	
	
Kristofer	Andersson	(L)	 Helene	Wahlström	(MP)	 Anna	Svensson	(V)	
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL21)  
 
Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL21 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. 
OPF-KL21 antas lokalt av fullmäktige inom Knivsta kommun.  

OPF-KL21 indelas i fyra kapitel:  

1. Inledande bestämmelser  

• Pensionsmyndighet  

• Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  

2. Omställningsstöd  

• Aktiva omställningsinsatser  

• Ekonomiskt omställningsstöd  

• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

3. Pensionsbestämmelser  

• Avgiftsbestämd pensionsbehållning  

• Sjukpension  

• Efterlevandeskydd  

4. Familjeskydd  
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Kapitel 1  
 

Inledande bestämmelser  

 
§ 1 Pensionsmyndighet  

I anslutning till att OPF-KL21 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i 
OPF-KL21.  

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen från tid till annan beslutar.  
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Kapitel 2 
  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda  

 
§ 1 Tillämpningsområde m.m.  

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller 
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.  

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2 Omställningsstöd  

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete.  

§ 3 Aktiva omställningsinsatser  

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Knivsta kommun har att utifrån den förtroendevaldes individuella 
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning.  

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd  

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under det första året 
och med 60 procent under år två och tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året.  

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen efter årsvis ansökan 
från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 
procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.  

§ 6 Samordning  

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster inklusive ersättningar för politiska uppdrag. 

Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med 
förvärvsinkomster.  
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§ 7 Uppgiftsskyldighet  

En förtroendevald är skyldig att regelbundet lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten behöver för att kunna fastställa rätten till och beräkna 
omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd. Detta inkluderar även uppgifter om förvärvsinkomster 
inklusive ersättningar för politiska uppdrag. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.  

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav.  

§ 8 Ansökan om omställningsstöd  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

  



 § 139 Bestämmelser för omställningsstöd och pension för politiker (OPF-KL 21) - KS-2021/427-3 Bestämmelser för omställningsstöd och pension för politiker (OPF-KL 21) : OPF-KL21 förslag till KF daterat 2021-05-27

Kapitel 3  
 

Pensionsbestämmelser  
 

§ 1 Tillämpningsområde m.m.  

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen.  

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges.  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning  

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  

a.  avgiftsbestämd ålderspension  

b.  sjukpension  

c.  efterlevandeskydd  

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension  

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4 Pensionsgrundande inkomst  

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.  

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.  

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5 Pensionsavgifter  

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4.  

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp.  

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB).  

Anmärkning  

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning.  

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen endast om den för 
kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då 
förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen ut 
motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte 
är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår 
utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med 
förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6 Pensionsbehållning  

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos Knivsta kommun, där den förtroendevalde har innehaft 
uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter 
som intjänats hos Knivsta kommun. 

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.  

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag.  

§ 7 Information  

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.  

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension  

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten.  

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9 Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift.  

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  
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§ 10 Sjukpension  

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång.  

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag.  

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL.  

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension.  

Anmärkningar  

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).  

2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.  

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjukeller 
aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.  

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.  

§ 11 Efterlevandeskydd  

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.  

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn.  
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år.  

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån  

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.  

§ 13 Finansiering  

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar Knivsta kommun.  

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd  

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.  

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.  
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Kapitel 4  
 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  
§ 1 Tillämpningsområde m.m.  

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller 
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.  

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL21 
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2 Rätt till familjeskydd  

En förtroendevalds efterlevande har rätt till  

–  Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 
och  

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.  

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider:  

a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,  

b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider:  

c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag.  

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna   
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.  

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen  
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Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.  

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen  

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.  

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 
inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med 
förändringen av prisbasbeloppet.  

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar.  

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn  

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.  

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB.  

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte.  

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn  

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet.  

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv.  

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.  
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.  

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.  

§ 8 Utbetalning av förmåner  

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.  

När anmälan inkommit, anses Knivsta kommun ha fått kännedom om dödsfallet.  

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet.  

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket FAL. 
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