
 

 
 

 
t Kallelse 
 2019-08-16 rev 2019-08-23 
 
Sammanträde med kommunstyrelsen  
 
Obs! Dag och tid:  Måndagen den 26 augusti 2019, klockan 13.00 (14.30, se nedan)  
Plats:   Kommunhuset, sal Kvallsta 
 
Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se 
 
Förhinder 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till 
siobhan.gorny@knivsta.se  
 
Besök från Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket besöker Knivsta kommun och informerar om bl.a. arbetsmiljöansvar. 
Besöket beräknas ta ca 1,5 timme och kommunstyrelsens sammanträde börjar efteråt, ca kl 
14.30. 
 
Slutet sammanträde 
Ärende 9 och10 omfattar myndighetsutövning och kommunstyrelsens sammanträde kommer 
att vara slutet under ärendenas behandling. Under denna tid bör endast de förtroendevalda 
närvara samt tjänstemän som tillhandahåller upplysningar i det aktuella ärendet eller annars 
utför en arbetsuppgift som är nödvändig för sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärendena 
komma att behandlas i slutet av mötet.  
 
 
DAGORDNING 
 
1. Upprop 

 
2. Justering  

 
Förslag: Protokollet justeras den 2 september 2019 av ordföranden och justerare.  
 
3. Godkännande av dagordning 

 
4. Informationsärenden 
 

a) Information om ”Hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan” 
b) Ekonomisk månadsuppföljning  

 
5. Anmälan av delegationsbeslut 
 
Utsända handlingar: 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-05-16–2019-08-15 
 
Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet: 

- Förteckningar över delegationsbeslut i HR-ärenden  
- Eventuella ordförandebeslut  

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


 
 

 

6. Anmälningsärenden  
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen (ej utsända):  
 

- Beslut från utbildningsnämnden, § 54, 2019-05-08, Ekonomisk uppföljning per april 
- Beslut från socialnämnden, § 67, 2019-05-23, Uppföljning av handlingsplan för 

budget i balans 2019 
- Beslut från socialnämnden, § 66, 2019-05-23, Ekonomisk uppföljning per april  
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 54, 2019-06-03, Ekonomiskt 

åtgärdspaket 2019 
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 53, 2019-06-03, Ekonomisk uppföljning 

per april 2019 
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 97, 2019-05-21, Ekonomisk uppföljning per 

april 2019 
 
 
Beslutsärenden  
 
7. Mål och budget 2020 med planeringsramar 2021-2023 samt skattesats 2020 
KS-2019/578 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-08-19 
Fempartimajoritetens förslag till mål och budget 2020, daterat 2019-08-19 
Knivsta Nu:s förslag till mål och budget 2020, inkommet 2019-08-19 
Sverigedemokraternas förslag till budget, inkommet 2019-08-19 
 
8. Svar på motion från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD) och Synnöve 

Adell (KD) 2019:01 – Minskade barngrupper i förskolan 
KS-2019/184 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
 
Beslut från utbildningsnämnden, § 56, 2019-05-08 
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2019-04-15 
Motion inkommen 13 februari 2019 
 
9. Utökning av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten – fastigheten 

Gredelby 2:114 
KS-2019/481 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som samhällsutvecklingsnämndens.  
 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 57, 2019-06-03 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-05-06 
Hemställan från Roslagsvatten 2019-03-25 
Tjänsteutlåtande från Roslagsvatten 2019-03-06 
 



 
 

 

10. Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791 – antagande 
KS-2019/524 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-07-01 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 51, 2019-06-03 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-05-07 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande  
 
11. Hemställan om justering av taxa för myndighetsutövning, Brandkåren Attunda 
KS-2019/570 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-08-02 
Förslagsdokument 
Hemställan inkommen 2019-07-25 
 
12. Hemställan från Brandkåren Attunda om omsättning av befintliga lån i 

Kommuninvest samt ny upplåning  
KS-2019/576 
 
Ärendet lades till efter arbetsutskottet.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-08-07 
Hemställan 2019-08-13 
Hemställan 2019-08-07 
 
13. Övertagande av väghållaransvar för Björkkällevägen 
KS-2019/480 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 56, 2019-06-03 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-05-10 
Karta 2019-05-20 
 
14. Överlåtelse av köpeavtal avseende förskoletomt inom Centrala Ängby 
KS-2019/502 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-06-24 
Förslag på köpeavtal  
Avtal mellan Turako och TB-gruppen, april 2019 
 



 
 

 

15. Markanvisning till AB Borätt för kvarteret Takteglet 
KS-2019/501 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-06-24 
Förslag på markanvisningsavtal  
Kartbild över området  
 
16. Nytt samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner för 

kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård 
KS-2019/479 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-07-29 
Förslag på avtal 
 
17. Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL18 
KS-2019/532 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-07-03 
Förslag till tillämpningsanvisningar 2019-07-03 
 
18. Ansökan om investeringsmedel för digitalt styr- och ledningssystem  
KS-2019/435 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-20  
 
19. Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 2018 
KS-2019/555 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-07-12 
Rapport 2019-07-12 – Uppföljning av nämndernas och styrelsens arbete med internkontroll 
2018 
Bilagor till rapporten: Protokoll från överförmyndarnämnden 2019-04-15, Lönenämndens 
internkontrollplan 2018, Uppföljning av internkontrollplan 2018 från de kommunala bolagen 
 



 
 

 

20. Revidering av internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 
2019 

KS-2018/686 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-06-11 
Internkontrollplan, reviderad 2019-06-06 
 
21. Utvärdering av redovisat partistöd 2018 och utbetalning av partistöd 2020 
KS-2019/531 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-07-03 
 
22. Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag bedrivit under 

föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala 
befogenheterna 

KS-2019/524 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-07-02 
 
23. Utredning av etablerandet av ett medborgarråd 
KS-2019/249 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
 
Tjänsteskrivelse 2019-08-06 
Lägesrapport 2019-08-06 
 
 
 
 
Välkomna! Peter Evansson, ordförande 



Lista delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019‐05‐16 ‐ 2019‐08‐15
Färdigst/exp‐datum Dok. nr. Titel Ansvarig person Ärende

2019‐08‐08 KS‐2019/577‐1 Delegationsbeslut om tillfälligt förordnande av vikarierande 
Kontaktcenterchef från 190819‐190831

Åsa Franzén KS‐2019/577 Delegationsbeslut om tillfälligt förordnande av 
vikarierande Kontaktcenterchef från 190819‐190831

2019‐07‐10 KS‐2019/258‐2 Delegationsbeslut om godkännande av 
upphandlingsdokument

Dan‐Erik Pettersson KS‐2019/258 Upphandling av cateringtjänster

2019‐07‐09 KS‐2019/259‐4 Delegationsbeslut om att tilldela upphandling Dan‐Erik Pettersson KS‐2019/259 Upphandling av konferensanläggningar
2019‐07‐05 KS‐2019/216‐1 Delegationsbeslut om att annonsera upphandling Fredrik Söderlind KS‐2019/216 Upphandling av boknings‐ och bidragslösning

2019‐07‐05 KS‐2019/543‐1 Tillförordnad kommundirektör under perioden 190718‐
190719, Catrin Josephson

KS‐2019/543 Tillförordnad kommundirektör under perioden 
190718‐190719, Catrin Josephson

2019‐07‐05 KS‐2019/484‐2 Delegationsbeslut, tillförordnad kommundirektör 190720‐
190728, Kristofer Kvarnström, uppdaterad

KS‐2019/484 Tillförordnad kommundirektör under perioden 
190722‐190728, Kristofer Kvarnström

2019‐07‐04 KS‐2019/542‐1 Tillförordnad kanslichef under perioden 8 juli ‐ 4 augusti 
2019, Charlotta Brandin

Lena Fransson KS‐2019/542 Tillförordnad kanslichef under perioden 8 juli ‐ 
4 augusti 2019, Charlotta Brandin

2019‐07‐04 KS‐2019/427‐5 Tilldelningsbeslut Tieto Sweden AB Lisbeth Rye‐Danjelsen KS‐2019/427 Förnyad konkurrensutsättning support och 
förvaltning Public 360

2019‐07‐04 KS‐2019/277‐2 Delegationsbeslut om att godkänna upphandlingsdokument 
och annonsera upphandlingen

Marie Sohlberg KS‐2019/277 Upphandling rekryteringstjänster

2019‐07‐03 KS‐2019/346‐5 Tilldelningsbeslut avseende förnyad konkurrensutsättning 
av möbler 2017 ‐ avtalsområde E (Miljö och lobby)

Daniel Wallin KS‐2019/346 Förnyad konkurrensutsättning av möbler 2017 ‐
avtalsområde E (Miljö och lobby)

2019‐07‐03 KS‐2019/345‐4 Utvärderingsrapport och tilldelningsbeslut avseende 
förnyad konkurrensutsättning av möbler 2017 ‐ 
avtalsområde D (Möbler för kontor och arbete)

Carina Nordlander KS‐2019/345 Förnyad konkurrensutsättning av möbler 2017 ‐
avtalsområde D (Möbler för kontor och arbete)

2019‐07‐02 KS‐2019/443‐2 Delegationsbeslut om att godkänna ansökningsinbjudan Fredrik Söderlind KS‐2019/443 Upphandling av nytt upphandlingsverktyg

2019‐07‐02 KS‐2019/443‐1 Delegationsbeslut om att genomföra upphandling Fredrik Söderlind KS‐2019/443 Upphandling av nytt upphandlingsverktyg

2019‐06‐25 KS‐2019/506‐1 Tillförordnad utbildningschef under vecka 27‐29 samt 30‐32, 
Britt‐Marie Hedlund, Johanna Lindqvist samt Ann Ohlsson 
Ax

Lena Fransson KS‐2019/506 Tillförordnad utbildningschef under vecka 27‐
29 samt 30‐32, Britt‐Marie Hedlund, Johanna Lindqvist samt 
Ann Ohlsson Ax

2019‐06‐25 KS‐2019/34‐7 Beslut avropsanmälan Resebyråtjänster 2018 Fredrik Söderlind KS‐2019/34 Avropsanmälningar SKL inköpscentral 2019 
(samlingsärende)

2019‐06‐20 KS‐2019/497‐1 Delegationsbeslut Direktupphandling av webbundersökning Hanne Natt och Dag KS‐2019/497 Direktupphandling webbundersökning

2019‐06‐14 KS‐2019/108‐6 Tilldelningsbeslut företagshälsovård Marie Sohlberg KS‐2019/108 Upphandling företagshälsovård
2019‐06‐13 KS‐2019/34‐5 Beslut avropsanmälan Hygienartiklar och Städmaterial 2018 Fredrik Söderlind KS‐2019/34 Avropsanmälningar SKL inköpscentral 2019 

(samlingsärende)
2019‐06‐13 KS‐2019/484‐1 Tillförordnad kommundirektör under perioden 190722‐

190728, Kristofer Kvarnström
KS‐2019/484 Tillförordnad kommundirektör under perioden 
190722‐190728, Kristofer Kvarnström

2019‐06‐13 KS‐2019/483‐1 Tillförordnad kommundirektör under perioden 190708‐
190721, Marie Sohlberg

KS‐2019/483 Tillförordnad kommundirektör under perioden 
190708‐190721, Marie Sohlberg

2019‐06‐13 KS‐2019/482‐1 Tillförordnad kommundirektör under perioden 190701‐
190707, Åsa Franzén

KS‐2019/482 Tillförordnad kommundirektör under perioden 
190701‐190707, Åsa Franzén

2019‐05‐31 KS‐2018/528‐2 Delegationsbeslut om godkännande av 
upphandlingsdokument

Carina Nordlander KS‐2018/528 Upphandling av nytt konstgräs Alsike

2019‐05‐31 KS‐2018/528‐1 Delegationsbeslut om att genomföra upphandling Carina Nordlander KS‐2018/528 Upphandling av nytt konstgräs Alsike



2019‐05‐27 KS‐2019/340‐4 Delegationsbeslut att påbörja direktupphandling 
Inköpsanalysverktyg

Dan‐Erik Pettersson KS‐2019/340 Direktupphandling Inköpsanalysverktyg

2019‐05‐27 KS‐2018/642‐9 Delegationsbeslut om att teckna avtal rörande ny extern 
webbplats

Hanne Natt och Dag KS‐2018/642 Avrop ramavtal Programvaror och tjänster ‐ 
Informationsförsörjning, ny kommunwebb samt 
webbpartner för support och förvaltning

2019‐05‐27 KS‐2019/446‐1 Delegationsbeslut direktupphandling av stöd för klarspråk Hanne Natt och Dag KS‐2019/446 Direktupphandling av stöd för klarspråk

2019‐05‐21 KS‐2019/38‐2 Deltagande i upphandling av juridiska tjänster Fredrik Söderlind KS‐2019/38 Övriga skrivelser upphandling 2019 
(samlingsärende)
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2019/578 
Ekonomichef 2019-08-19 
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Mål och budget 2020 med planeringsramar för 2021-2023 för 
Knivsta kommun 
KS-2019/578 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Kommunfullmäktiges inriktning för kommunen och Kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag till Kommunstyrelse och övriga nämnder, 
 
att fastställa det av Kommunstyrelsen upprättade förslaget till driftbudget och 
investeringsbudget för år 2020, 
 
att fastställa den av Kommunstyrelsen upprättade resultatplanen för åren 2021-2023 samt 
investeringsplanen för 2021-2023, 
 
att fastställa de av Kommunstyrelsen upprättade budgetramarna för år 2020 för respektive 
nämnd och planeringsramarna för respektive nämnd för åren 2021-2023, 
  
att fastställa finansförvaltningens budget, 
 
att fastställa utdebitering av kommunal inkomstskatt till 21:61 kronor per skattekrona för år 
2020, 
 
att fastställa internräntan till 1,50 procent 2020, 
 
att fastställa gällande taxor för 2020, samt även att nämnderna har möjlighet att justera taxor 
och avgifter upp till 5 procent årligen (avfall, parkeringsavgifter, kulturskola, hemtjänst med 
mera), 
 
att fastställa uppräkningstalet för interna priser till högst 2 procent för 2020, 
 
att fastställa ekonomistyrningsprinciper och regler för bokslutsreglering enligt 
budgethandlingen, 
   
att fastställa ägardirektiv för Kommunfastigheter i Knivsta AB, enligt budgethandlingen  
bilaga 4, 
 
att fastställa ägardirektiv för Alsike Fastighets AB, enligt budgethandlingen bilaga 5, 
 
att fastställa ägardirektiv för Knivstabostäder AB, enligt budgethandlingen bilaga 6, 
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att fastställa kommunfullmäktiges program för utförare enligt budgethandlingen bilaga 7, 
 
att fastställa åtgärdsplan för reglering av balanskravsresultat 2017-2018 enligt bilaga 8,  
 
att uppdra åt nämnderna att besluta att motta ekonomisk uppföljning med början per februari 
och med sista månad per oktober samt att anmäla densamma till kommunstyrelsen, se 
uppföljningsplan för 2020 enligt budgethandlingen bilaga 9, 
 
att fastställa att budgeterade medel för ny idrottshall och isbana inte kan disponeras till 
annan verksamhet än drift av anläggning, utan nytt kommunfullmäktigebeslut, 
 
att uppdra åt nämnder och styrelse att fastställa sina verksamhetsplaner (inklusive 
internbudget) för år 2020 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige senaste i mars 
2020, 
 
att uppdra åt nämnderna att under löpande budgetår besluta om åtgärder som behöver 
vidtas för att nå ekonomi i balans, samt fortlöpande redovisa detta till kommunstyrelsen tills 
ekonomi i balans råder, 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunstyrelsen för nyupptagande av lån till 100 000 000 
kronor under 2020, 
 
att fastställa borgensavgiften till 0,30 procent för kommunala bolag förutom Knivstabostäder 
AB från 2020, 

 
att fastställa borgensavgiften till 0,30 procent för Knivstabostäder AB från 2020. 
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Sammanfattning  
 
Ärendet avser kommunens årliga mål och budget, perioden avser år 2020 med planperiod 
2021-2023. Budgetprocessen startade i oktober 2018 med Regionens omvärldsdag, därpå 
har ett flertal interna budgetdialoger skett. Beslut om mål och budget planlades till september 
månad 2019, redan initialt insåg politik och tjänstepersoner att ekonomin kommer vara 
mycket utmanande kommande år och att senarelägga budgetbeslutet skapar både rådrum 
och möjlighet till förankring av svåra politiska prioriteringar.  
 
Kommunstyrelsens förslag till mål och budget innehåller oförändrad skattesats (21:61 
kronor). Kommunfullmäktiges mål kommer från 2020 ha ett ökat fokus på agenda 2030 än 
tidigare år. Målen är uppdelade i 4 områden; 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 12,1 miljoner kronor eller 1,1 procent av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning för år 2020 och genomsnittet för kommande 4 år är 1,1 
procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Med det budgeterade 
överskottet år 2020 kommer det negativa balanskravresultatet att fortsätta regleras och vid 
utgången av 2020 återstår ca 4 miljoner kronor att återställa. 
 
 
Bakgrund 
 
Mål och budget innehåller ett budgetår och tre planeringsår.  
 
Förslagen innehåller en förändrad skattesats, 21:61 kr per skattekrona, en oförändrad 
skattesats mot 2019, för år 2021 och 2022 planeras sammantaget en sänkning motsvarande 
70 öre. 
 
Det finansiella målet i förslaget är 1,1 procent för kommande budgetår. Det ligger nära det 
finansiella mål som finns antaget i riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  
 
Resultatet för 2017 och 2018 var negativt som en följd av förändrad redovisningsprincip och 
lägre exploateringsintäkter. För 2017 uppgick det negativa balanskravsresultatet till 18,7 
miljoner kronor och 2018 18,6 miljoner kronor, totalt 37,3 miljoner kronor som ska regleras. I 
mål och budget antas 21,1 miljoner kronor regleras och för 2020 beräknas ytterligare 12,1 
miljoner kronor regleras, därefter kvarstår endast 4, 1 miljoner kvar att reglera.. En 
åtgärdsplan finns som en bilaga i mål och budget för att återställa underskottet.  
 
Finansieringen av budgeten sker i huvudsak från skatteintäkter och statsbidrag, men även 
vinster från exploateringsverksamheten. Skatteintäkterna, kommunalekonomisk utjämning 
och bidrag beräknas öka med 1,4 procent mot budgetår 2019. Det är en mycket låg ökning 
vilket hänger ihop med mer utmanande konjunkturläge. Den budgeterade kostnadsökningen 
är 1,8 procent, Socialnämnden erhåller en nettoökning med 2,4 procent och 
Utbildningsnämnden 0,3 procent.  
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Investeringsplanen uppgår till 550 miljoner kronor för perioden 2020-2023, investeringarna i 
kommunens bolag ingår inte i detta. Planen innehåller investeringar i 
exploateringsverksamheten med 250,5 miljoner kronor och innehåller en stor grad av 
osäkerhet. Det är viktigt att förstå att stora dela av dessa investeringar ska återbetala sig i 
exploateringsbidrag från exploatörer. Det är därför mer riktigt att mäta investeringsplanen 
exklusive exploateringsinvesteringar, investeringar exklusive exploatering uppgår till 299 
miljoner kronor. 
 
Bruttosjälvfinansieringsgraden exklusive exploatering och finansiella investeringar, med fullt 
nyttjad investeringsplan uppgår till cirka 78 procent. Det betyder att mindre andel än tidigare 
år kommer lånefinansieras, vilket är bra i ett långsiktigt perspektiv. Vidare är det troligt att 
investeringsnivån kommer vara lägre än beslutad investeringsplan, historien visar att 
genomförandegraden för investeringar är cirka 50 procent av olika skäl (både interna och 
externa orsaker). Det är rimligt att tro att historien upprepar sig och då är bedömningen att 
bruttosjälvfinansieringsgraden uppgår till cirka 85 procent för perioden.  
 
Målen för budgeten och planperioden är kopplade till visionen 2025, där ett viktigt fokus är att 
Knivsta befolkning ska växa till 20-25000 invånare. Tillväxten ska kombineras med en god 
kvalitet i de kommunala verksamheterna och med hållbarhet kopplat till Agenda 2030. Krav 
på goda resultat i grundskola och hög kvalitet i omsorgen, utbyggnad av infrastruktur i 
samklang med Agenda 2030 målsättningar.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Budgeten uppfyller lagen om god ekonomisk hushållning, överskottsmålet i lämnade förslag 
motsvarar 1,1 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning i genomsnitt under 
mandatperioden. Överskotten är även tillräckliga för att möjliggöra en reglering av underskott 
för åren 2017-2018 inom föreskriven tidsram (3 år). 
 
Bilaga: förslag till Mål och budget 2020 med planeringsramar för 2021-2023 för Knivsta 
kommun. 
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslutet 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 
(fortsatt prioritering av minskade barngrupper är ett tydligt exempel). 
 
 

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 
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Förord 
 
Knivsta kommun går precis som många andra kommuner igenom en mandatperiod med 
mycket stora utmaningar. Ekonomin är satt under hård press med kraftiga förändringar i 
befolkningsstruktur, nya redovisningsregler och stora investeringar i verksamhetslokaler. 

Samhället och dess invånare ställer allt högre krav på leverans av välfärdstjänster samtidigt 
som svårigheter att rekrytera gör det ännu svårare att ens leverera på en tidigare nivå.  

Inflyttningen till Knivsta ökar behovet av, och trycket på, god välfärd men kommer att behöva 
genomföras med mindre resurser. 

Knivsta som hållbarhetskommun måste aktivt ta sig an de globala och nationella utmaningar 
som bland annat påverkar miljö och klimat. 

En förändrad politisk situation där ansvar behöver tas för kommunens kortsiktiga och 
långsiktiga utveckling har lett till att en majoritet för att hantera en utmanande mandatperiod 
har bildats. 

Den blocköverskridande majoriteten strävar efter ett gott samarbete med pragmatiska 
företrädare för oppositionen för att samla en så bred majoritet som möjligt för kommunens 
långsiktiga inriktning. 

De prioriterade huvudområden vi arbetar med är: 

• Långsiktig balans i den kommunala ekonomin. 
• Förändringsarbete där organisation och arbetssätt utvecklas för en effektiviserad 

leverans av välfärdstjänster av god kvalitet. 
• Hållbarhet i alla tre aspekter prioriteras med målsättningar och utgångspunkt i 

Agenda 2030. 
• Medborgardialogen utvecklas bland annat genom inrättandet av ett medborgarråd 

bestående av ett statistiskt urval av befolkningen som bjuds in som referensgrupp i 
olika prioriterade framtidsfrågor.  

• Samhällsutvecklingen är fortsatt i fokus i Sveriges mest attraktiva region.  
 

Breda anslag förutsätter breda politiska lösningar. Vi står bakom fyrspårsavtalet och 
processen, för att följa upp och planera samhällsutvecklingen, som finns beskriven.  

Utmaningen kommer att vara stor under lång tid och fodrar samverkan med olika parter, 
inklusive medborgarna i Knivsta. 

Vi hälsar opposition och medborgare välkomna att fortsätta samtalet om hur vi tillsammans 
utvecklar Knivsta - Där framtiden bor. 

 

 
Peter Evansson   Klas Bergström   Boo Östberg   Kerstin Umegård   Christer Johansson 
Gruppledare för Femparti-majoriteten.  



 
 

Knivsta Kommun, Mål & Budget 2020 4 

Innehåll 
Beslut .......................................................................................................................................... 5 
Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun ............................................................................ 7 
Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019 – 2022 .............................................................. 9 
Politisk organisation ................................................................................................................. 10 
Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Uppsala län ...................................................... 11 
Ekonomisk utblick .................................................................................................................... 15 
Ekonomisk långtidsprognos för Knivsta kommun ................................................................... 20 

Demografisk utveckling ....................................................................................................... 20 
Långtidsprognos för intäkter ................................................................................................ 22 
Långtidsprognos för driftkostnader ...................................................................................... 23 
Långtidsprognos för resultat ................................................................................................. 24 
Långtidsprognos för investeringar och investeringsrelaterade kostnader ............................ 26 
Långtidsprognos för låneskuld och ränta ............................................................................. 27 
Framtida utmaningar och möjligheter .................................................................................. 28 

Vision 2025 – Knivsta .............................................................................................................. 29 
Kommunfullmäktiges mål ........................................................................................................ 30 
Knivstas ekonomiska förutsättningar ....................................................................................... 38 

Resultatbudget ...................................................................................................................... 38 
Investeringar ......................................................................................................................... 40 
Balansbudget och finansiering ............................................................................................. 41 
Känslighetsanalys ................................................................................................................. 41 

Resultatbudget 2020 och resultatplan 2020-2023 .................................................................... 42 
Balansbudget och finansieringsanalys 2020-2023 ................................................................... 44 
Driftsbudget nämnder ............................................................................................................... 46 

Finansförvaltning ................................................................................................................. 48 
Kommunstyrelsen ................................................................................................................. 50 
Samhällsutvecklingsnämnd .................................................................................................. 52 
Valnämnd ............................................................................................................................. 53 
Överförmyndarnämnd .......................................................................................................... 53 
Kommunrevision .................................................................................................................. 53 
Socialnämnd ......................................................................................................................... 54 
Utbildningsnämnd ................................................................................................................ 56 
Bygg och miljönämnden ...................................................................................................... 58 

Ekonomistyrningsprinciper ...................................................................................................... 59 
Bilaga 1 Investeringsplan 2020-2023 ....................................................................................... 62 
Bilaga 2 Befolkningsprognos 2019-2023 ................................................................................. 65 
Bilaga 3 Interna tjänster gemensamma förvaltningen .............................................................. 66 
Bilaga 4 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB ..................................................... 67 
Bilaga 5 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB ......................................................................... 70 
Bilaga 6 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB .......................................................................... 72 
Bilaga 7 Kommunfullmäktiges program för utförare .............................................................. 74 
Bilaga 8 Åtgärdsplan för reglering av negativt balanskravsresultat 2017-2018 ...................... 77 
Bilaga 9 Uppföljningsplan ....................................................................................................... 78 
 
 



 
 

Knivsta Kommun, Mål & Budget 2020 5 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa Kommunfullmäktiges inriktning för kommunen och Kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag till Kommunstyrelse och övriga nämnder, 
 
att fastställa det av Kommunstyrelsen upprättade förslaget till driftbudget och 
investeringsbudget för år 2020, 
 
att fastställa den av Kommunstyrelsen upprättade resultatplanen för åren 2021-2023 samt 
investeringsplanen för 2021-2023, 
 
att fastställa de av Kommunstyrelsen upprättade budgetramarna för år 2020 för respektive 
nämnd och planeringsramarna för respektive nämnd för åren 2021-2023, 
  
att fastställa finansförvaltningens budget, 
 
att fastställa utdebitering av kommunal inkomstskatt till 21:61 kronor per skattekrona för år 
2020, 
 
att fastställa internräntan till 1,50 procent 2020, 
 
att fastställa gällande taxor för 2020, samt även att nämnderna har möjlighet att justera taxor 
och avgifter upp till 5 procent årligen (avfall, parkeringsavgifter, kulturskola, hemtjänst med 
mera), 
 
att fastställa uppräkningstalet för interna priser till högst 2 procent för 2020, 
 
att fastställa ekonomistyrningsprinciper och regler för bokslutsreglering enligt 
budgethandlingen, 
   
att fastställa ägardirektiv för Kommunfastigheter i Knivsta AB, enligt budgethandlingen  
bilaga 4, 
 
att fastställa ägardirektiv för Alsike Fastighets AB, enligt budgethandlingen bilaga 5, 
 
att fastställa ägardirektiv för Knivstabostäder AB, enligt budgethandlingen bilaga 6, 
 
att fastställa kommunfullmäktiges program för utförare enligt budgethandlingen bilaga 7, 
 
att fastställa åtgärdsplan för reglering av balanskravsresultat 2017-2018 enligt bilaga 8,  
 
att uppdra åt nämnderna att besluta att motta ekonomisk uppföljning med början per februari 
och med sista månad per oktober samt att anmäla densamma till kommunstyrelsen, se 
uppföljningsplan för 2020 enligt budgethandlingen bilaga 9, 
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att fastställa att budgeterade medel för ny idrottshall och isbana inte kan disponeras till 
annan verksamhet än drift av anläggning, utan nytt kommunfullmäktigebeslut, 
 
att uppdra åt nämnder och styrelse att fastställa sina verksamhetsplaner (inklusive 
internbudget) för år 2020 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige senaste i mars 
2020, 
 
att uppdra åt nämnderna att under löpande budgetår besluta om åtgärder som behöver 
vidtas för att nå ekonomi i balans, samt fortlöpande redovisa detta till kommunstyrelsen tills 
ekonomi i balans råder, 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunstyrelsen för nyupptagande av lån till 100 000 000 
kronor under 2020, 
 
att fastställa borgensavgiften till 0,30 procent för kommunala bolag förutom Knivstabostäder 
AB från 2020, 

 
att fastställa borgensavgiften till 0,30 procent för Knivstabostäder AB från 2020. 
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Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun 
 
Inledning 
Historiskt har beslut om mål och budget fattats i juni, i den reviderade tidplanen för 
framtagande av mål och budget 2020 har beslutet flyttats till september. Syftet är att 
möjliggöra en bredare och djupare förankringsprocess samt att använda de senaste 
skatteprognoserna för ökad träffsäkerhet i skatteintäkter.  
 
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. 
 
Budgetprocessen startade i oktober 2018 med en omvärldsdag tillsammans med Region 
Uppsala och övriga länets kommuner, därefter tog kommunens egen budgetprocess vid med 
start i januari 2019.  
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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 2019, nämnderna lämnade sedermera synpunkter och konsekvensbeskrivningar på 
inriktningsbeslutet. Därefter tog en budgetdialog vid i maj månad, där respektive 
nämndsordförande och förvaltningschef fick möjlighet att presentera och fördjupa sig i de 
utmaningar som beskrivs i synpunkter och konsekvensbeskrivningar för kommunstyrelsen. 
 
Detta har sedan blivit input till politiska prioriteringar i det skarpa mål och budgetförslaget. 
Mål och budget 2020 beslutas av kommunfullmäktige i september 2019. 
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019 – 2022  
 

 
 
 

Parti  Antal mandat 
   

 
Moderata Samlingspartiet 5 

   

 

Socialdemokraterna 5 

   
   

 Knivsta.nu   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 
Uppsala län är en liten del av ett litet land i en värld som förändras väldigt snabbt. Sveriges 
och länets framtid avgörs av hur världen kommer att utvecklas under kommande decennier. 
 
Agenda 2030 
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Under agendan finns 17 
mål för en hållbar framtid. Sverige har som mål är att vara ledande i genomförandet av 
agendan. Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för det genomförandet. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att bedriva ett aktivt arbete med att uppfylla de globala målen 
för hållbar utveckling. Agenda 2030 ska integreras i kommunens styr- och ledningssystem 
och därigenom genomsyra alla våra verksamheter. Knivsta kommun vill också bjuda in 
näringsliv och kommuninvånare att samverka kring genomförandet av Agenda 2030 i 
kommunen.  
 
Kommunstyrelsen kommer under hösten 2019 att ansöka om medlemskap i nätverket 
Glokala Sverige och medlemskapet i detta nätverk blir en viktig del i kommunens fortsatta 
arbete med Agenda 2030. 
 
Under budgetåret 2020 fortsätter arbetet med att implementera Agenda 2030 så att de 
globala målen blir styrande i vår kommun.   
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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. 
 
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. 
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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 den senaste långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning öka 
med 3 miljoner invånare fram till år 2060. 
 
Utifrån senare års invandring och befolkningsökning bedöms Uppsala län passera 500 000 
invånare omkring år 2050. 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. 
 
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. 
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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 huvudstadsregionen. 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 
Ekonomirapporten maj 2019, från Sveriges kommuner och landsting (SKL) inleds med 
följande text ”Kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på 
omställning. Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal 
år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar från främst 
skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen. Men den ekonomiskt starka 
perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga.” 
 
Internationell konjunktur 
Den högkonjunktur som varit under många år är nu under avmattning, under 2019 är det 
tydlig att trenden är bruten. Statistiken för den globala handeln har varit svagare än vad SKL 
förutspådde i december 2018. Fallet i den totala världshandelsvolymen under det senaste 
halvåret har historiskt endast överträffats av raset i samband med finanskrisen 2008. I de 
senaste månadernas rapporter från EU-kommissionen, OECD och IMF, har därför 
prognoserna för global BNP reviderats ned. Därmed ser utsikterna för den internationella 
ekonomin svaga ut 2019, framförallt i utvecklade ekonomier. I de flesta länder har dock 
dämpningen för tillverkningsindustri och utrikeshandel ännu inte börjat synas i utfall för 
sysselsättning och arbetslöshet, men SKL bedömer att detta bara är en tidsfråga. 
 
Ett flertal orosmoln påverkar framtidsutsikterna såsom Brexit, men en osäker utgång (hår 
eller mjuk Brexit?). Handelskonflikten mellan USA och Kina kan beskrivas som en berg- och 
dalbana, för upptrappning sedan nedtrappning osv. Det är svårt att se någon snar och enkel 
lösning på förhandlingarna. Det finns även andra spänningar, bland annat en tullkonflikt 
mellan USA och EU, jämfört med för några år sedan tycks förutsättningarna för det globala 
handelsutbytet ha försämrats. I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett 
allvarligt problem. På flera håll ligger idag den offentliga skuldsättningen väldigt högt, en hög 
skuldsättning minskar handlingsutrymmet vid en konjunkturnedgång med följder som 
tvingande budgetåtstramningar.  
 
Kina har under flera år haft en avtagande tillväxt och arbetar aktivt med olika former av 
ekonomisk politik för att stimulera ekonomin, frågan är om det kan bryta trenden av 
sjunkande tillväxt? Och kanske kommer inbromsningen i USA av sig, preliminär statistik för 
BNP under det första kvartalet i år visar sig nu vara oväntat stark. SKL bedömer dock att 
trenden av avtagande tillväxt för mest trolig i både USA och Kina. Det är svårt att se varifrån 
injektioner till en stark global efterfrågan ska komma. Den globala ekonomin står därtill klent 
rustad för att möta en nedgång. På flera håll kvarstår en expansiv penningpolitik samtidigt 
som det finanspolitiska handlingsutrymmet är begränsat i flera länder. 
 
BNP tillväxt internationellt SKL, maj 2019 
 2016 2017 2018 2019 2020 
USA  1,6 2,2 2,9 2,2 1,4 
Kina 6,7 6,8 6,6 6,2 5,9 
EU 2,1 2,7 2,1 1,3 1,2 
Världen 3,4 3,8 3,6 3,1 2,8 
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Tidigare var penningpolitik synonymt med riksbankens styrränta, idag köper även riksbanker 
obligationer för att påverka räntan nedåt. I Sverige är styrräntan negativ (-0,25 %, maj 2019) 
och riksbankens guidning är att den ska höjas till 0-ränta under 2019 och succesivt öka med 
50 punkter årligen fram till 2022. Många bedömare anser att det är mindre sannolikt i och 
med att konjunkturen har mattats av, samtidigt är arbetsmarknaden och inflationen god.  I 
USA har FED (USA riksbank) under några år höjt styrräntan med samma argument som 
Sveriges Riksbank nu anför, dvs en god arbetsmarknad och inflation som tagit fart. Dock har 
marknaden nu börjat prisa in en sänkning av styrräntan med tanke på den globala 
konjunkturavmattning som nu råder. Europeiska centralbanken (ECB) för också en 
lågräntepolitik med obligationsprogram, några åtstramningar från den europeiska 
centralbanken ECB, väntas varken i år eller nästa år. Trots svag omvärld räknar SKL med att 
Sveriges Riksbank kommer höja styrräntan, förutsatt att det inträffar kommer det stärka 
kronkursen, dock från en historiskt svag valuta, vilket normalt påverkar exporten negativt.  
 
 
Svensk konjunktur 
En svagare global marknad där Tyskland, som är en av Sveriges viktigaste exportmarknad, 
nu visar tydliga tecken på avmattning. Utsikterna för den svenska exportindustrin ser därför 
svagare ut än tidigare. En motkraft till den svagare omvärldskonjunkturen finns ännu i den 
svaga svenska kronan, vilken har gynnat svensk export under en rad år. Men denna 
medvind väntas avta i år, när kronan antas börja stärkas och dynamiken så småningom blir 
den omvända. En negativ impuls från valutan på den svenska exporten väntas dock betyda 
relativt sett mindre än avmattningen för tillväxten på svenska exportmarknader. I SKL 
beräkning bedöms inte utrikeshandeln bli något stort sänke för BNP-tillväxten, varken i år 
eller nästa år.  
 
Den lägre BNP-tillväxten kommande år följer i första hand av en svag ökning 
av den inhemsk efterfrågan (konsumtion och investeringar). Lägre vinster och 
ett gradvis lägre kapacitetsutnyttjande medför en dämpad investeringsutveckling. Offentliga 
investeringar väntas däremot öka starkt både i år och kommande år. Vad som kommer att 
sätta markant avtryck i de totala investeringarna, men också i BNP, är den nedgång i 
bostadsbyggandet som förväntas fortsätta. 
 
Hushållens konsumtion, som var svag under 2018, väntas återhämta sig något i år då 
inbromsningen förra året delvis bestod i engångseffekter. Prognosen för 2020 är en ökning 
som blir ytterligare lite större än 2019. Men konsumtionstillväxten är ändå betydligt svagare 
än under konjunkturuppgången 2015–2016 (närmare 3 %). SKL:s bedömning vilar inte minst 
på den försvagning som förutses på arbetsmarknaden. Lägre sysselsättning är en 
huvudförklaring till att ökningen av den reala disponibelinkomsten bromsar in till endast 0,3 
procent 2020. Även ett förväntat högre ränteläge, som innebär att en stigande andel av 
disponibelinkomsten går till räntebetalningar, hämmar hushållens köpkraft. SKL bedömer 
dock att hushållens sparkvot sjunker framöver, en anpassning av sparandet är mer trolig 
än en anpassning av konsumtionen.  
 
Trots högkonjunkturen har ökningstakten i både löner och konsumentpriser 
förblivit måttlig de senaste åren. Kanske har förväntningar om låga löneökningar och låg 
inflation delvis blivit självuppfyllande? Även framöver förväntas historiskt sett, och utifrån 
konjunkturläget, rätt dämpade lönelyft, men SKL tror på en försiktig uppväxling i 
löneökningstakten, bland annat då inflation och inflationsförväntningar bedöms ligga kvar på 
nivåer som är högre än vid föregående avtalsrundor. 
 
  



 
 

Knivsta Kommun, Mål & Budget 2020 17 

Utsikterna för att KPIF-inflationen ligger kvar nära 2 procent ser goda ut. Den bedömningen 
baseras på flera saker. Inte minst ger KI-barometern stöd för denna syn, i delar av 
näringslivet tycks lönsamheten nu försvagas och försäljningspriserna i flera branscher 
uppvisar entydligt uppåtgående trend. Det är också samstämmigt med statistiken för 
producentpriserna. I producentledet har inflationen i genomsnitt de senaste 12 månaderna 
varit den högsta på mer än tjugo år. Att inflationsförväntningarna åter ligger nära 
inflationsmålets 2 procent har också betydelse. Detta förklarar också varför SKL bedömer att 
räntan kommer stiga kommande år. 
 
Sammantaget är SKL:s bild att BNP tillväxten blir låg (1-2 procent årligen), inflationen nära 2 
procentsmålet eller över, löneutvecklingen nära 3 procent. Med andra att högkonjunkturen 
gått in i en avmattningsfas, där arbetslösheten börja stiga och sysselsättningsgraden 
försvagas. 
 
Nyckeltal för den svenska ekonomin SKL, maj 2019 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
BNP*  2,1 2,3 1,3 1,6 1,6 1,5 
Hushållens konsumtion 2,2 1,2 1,6 2,0 1,5 1,7 
Relativ arbetslöshet 6,7 6,3 6,3 6,5 6,7 6,8 
Timlön, nationalräkenskaperna 2,5 2,2 2,8 3,1 3,2 3,3 
Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,3 2,6 2,9 3,2 3,2 3,3 
Konsumentpris, KPIF 2,0 2,1 1,7 1,9 1,8 2,0 
Konsumentpris, KPI 1,8 2,0 2,0 2,4 2,4 2,6 
*) Kalenderkorrigerad utveckling 
 
Kommunernas ekonomi 
Kommunerna visar enligt 2018 års preliminära bokslut ett resultat på 14 miljarder kronor. Det 
är 10 miljarder sämre än 2017. Resultatet motsvarar 2,6 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Även om resultatet sammantaget är relativt starkt är variationen mellan 
kommunerna stor. År 2018 hade 69 kommuner (24 %) ett negativt resultat, senast det var så 
många kommuner med negativt resultat var 2008. Det som lyft resultaten under åren 2013–
2017 har bland annat varit rea- och exploateringsvinster, under 2018 minskade denna intäkt 
märkbart. 
 
För Knivsta kommunkoncern är genomsnitt för senaste 5 åren 0,2 procent av skatter, bidrag 
och kommunalekonomisk utjämning, de senaste 2 åren har haft negativt resultat och det är 
ett dystert facit i en högkonjunktur.   
 
Kommunernas resultat  2014 2015 2016 2017 2018 

Procentuellt överskott (alla kommuner) 2,2 3,0 4,2 4,4 2,6 
Procentuellt överskott Knivsta kommun 0,6 0,2 2,9 -0,9 -1,8 
Procentuellt överskott Knivsta 
kommunkoncern 2,1 4,8 6,3 0,7 -1,9 

 
De senaste årens goda konjunktur har varit bra för skatteunderlagstillväxten och gynnsamt 
för försäljning av kommunal mark, dessa år är nu över enligt SKL. Den framtida utvecklingen 
påverkas främst av en svagare sysselsättningsökning, vilket innebär mycket svag real ökning 
av skatteunderlaget (beräknad real ökning 2020 är 0,3 procent) detta inträffar samtidigt som 
den demografiska kostnadsutvecklingen nu väntas ta fart. 
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Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
SKL, maj  4,5 3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 
Regering, apr  4,5 3,9 3,1 3,2 3,5 3,8 
ESV, mars  4,5 3,6 3,3 3,5 3,1 3,1 
SKL, feb  4,5 3,6 2,9 2,9 3,8 4,0 
SKL, maj Real ökning 1,0 1,1 1,2 0,3 0,3 1,0 

Källa SKL maj 2019, kommunen använder sig av SKL skatteprognos för beräkning av budget 
och prognoser.  
 
Under 2018 var kommunernas sammantagna kostnadsutveckling i fasta kostnader priser 
endast 0,9 procent. Det kan jämföras med en ökning på 1,5 procent om kostnaderna skulle 
ha tillåtits öka i takt med demografin. Den största förklaringen till den låga utvecklingen är att 
kostnaderna för flyktingmottagandet minskade. 
 
För kommande år kommer dock det demografiska trycket göra större avtryck i kommunernas 
verksamheter för barn, unga och gamla. Åren 2000–2012 låg det beräknade 
kostnadsökningar från det demografiska trycket på 0,5 procent per år i genomsnitt. Framöver 
beräknas det växlas upp rejält och förväntas ligga kring 1,1 procent åren 2019–2022, vilket 
behöver relateras till den reala utvecklingen av skatteunderlagstillväxten kommande år.  
 
Kommunerna har även stora investeringsbehov, dels i nya fastigheter, VA och ny 
infrastruktur etc men framöver också i underhåll av äldre verksamhetsfastigheter och äldre 
infrastruktur. Investeringarna leder ofta till ökade kapitaltjänstkostnader och vi 
nyinvesteringar också driftkostnader för personal, verksamhet etc. 
 
Kommunernas investeringar kan finansieras genom avskrivningar, positivt resultat, inkomster 
av försäljning, användning av befintlig likviditet eller genom extern upplåning. 
Exploateringsverksamheten (försäljning av förädlad mark) har senaste åren genererat stora 
positiva kassaflöden. Vissa kommuner får ett betydande nettotillskott från 
exploateringsverksamheten, andra går back.  
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Pensionskostnaderna i kommuner och landsting har varit ett bekymmer i många år. En del 
av problemet är att utbetalningar från den gamla pensionsskulden ”pay-as-you-go” belastar 
resultatet. Det innebär att de anställdas pensioner belastar kommunsektorns resultat dubbelt 
under en lång period, både för tidigare anställda och för dagens anställdas 
pensionsintjänade. Utbetalningarna på den gamla pensionsskulden är nu på topp och ökar 
inte längre realt sett. Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ändå 
kraftigt ökade pensionskostnader framöver, under 2020 kommer det ha en stor påverkan på 
ekonomin. 
 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), SKL maj 2019 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Arbetskraftskostnader 3,6 3,2 2,6 3,2 3,2 2,9 
Övrig förbrukning 2,9 2,5 2,2 2,4 2,4 2,5 
Sammanvägd prisändring 3,4 2,9 2,5 3,0 2,9 2,8 
 
 
Detta innebär att kommunerna har en stor ekonomisk utmaning framför sig, många 
kommuner vittnar om ett besvärligt ekonomiskt läge för 2019. Många kommuner vittnar om 
besvärliga ekonomiska förutsättningar för 2019. I SKL:s enkät till ekonomicheferna svarar 84 
procent att de ekonomiska förutsättningarna är sämre 2019 än 2018 (då var 4:e kommun 
gjorde underskott), medan 5 procent bedömer att det är bättre.  
 
För att ekvationen ska gå ihop i offentlig sektor är SKL:s bedömning av överskottsmålen 
kommer krympa  i år och nästa år och landar vid ett sparande nära noll 2019–2020. För 2020 
räknar SKL också med att den genomsnittliga skatten kommer öka med 5 öre, för att möta 
framtida kostnadstrycket. På längre sikt krävs mer än bara sänkta överskottsmål och höjd 
skatt, effektiviseringar genom ny teknik, förändrade uppdrag etc.    
 
Sammantaget, ger SKL en bild av utmanande år framöver, svagare skatteunderlagstillväxt i 
kombination med växande och åldrande befolkning samt stora investeringar. 
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Ekonomisk långtidsprognos för Knivsta kommun 
Långsiktiga beräkningar av den finansiella situationen är nödvändiga att ha som underlag för 
diskussioner rörande prioriteringar och ambitioner i kommunen. Frågor som den långsiktiga 
analysen berör och delvis ger svar på är exempelvis: Hur ser Knivstas ekonomiska 
förutsättningar ut på lång sikt? Behöver skatten höjas för att klara ökade kostnader och möta 
medborgarnas behov av och krav på service? Vilka effektiviseringskrav ställs för en ekonomi 
i balans? Hur påverkar befolkningstillväxten ekonomin? Vad blir konsekvenserna av 
investeringsplanen innehållande bland annat idrottsanläggningar? Med lång sikt avses i det 
här sammanhanget den närmaste åttaårsperioden, det vill säga fram till och med år 2026 (så 
långt fram som SKL:s modellverktyg för skatter och bidrag sträcker sig). Den långsiktiga 
prognosen utgår från delvis andra antaganden än under planeringsperioden 2020-2023. 

Demografisk utveckling 
Befolkningstillväxten påverkar i hög grad både kommunens intäkter i form av skatter och 
kommunalekonomiskt utjämningssystem och kostnader. Det gäller både den nationella 
befolkningsutvecklingen och kommunens egen utveckling. 
 
Intäkterna från skatter och utjämning bestäms av befolkningsutvecklingen, men även av hur 
sammansättningen av rikets befolkning förändras. Intäkterna ökar vid befolkningstillväxt 
oberoende av invånarnas ålder och inkomst då skillnader för det till största delen justeras via 
inkomstutjämningen. De demografiska förhållandena i Sverige ändras framöver då antalet 
äldre ökar i förhållande till personer i arbetsför ålder, vilket leder till att allt fler ska försörjas. 
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 vänder sig till som påverkar. 
 
Visionen är att folkmängden i Knivsta ska ligga på 20 000 - 25 000 invånare år 2025. Enligt 
den senaste befolkningsprognosen, som återigen är nedreviderad, kommer detta att uppnås 
och befolkningen beräknas ligga i mitten av spannet år 2025. För att nå dit behöver 
kommunen växa med i genomsnitt 2,8 procent per år kommande år, vilket är nästan en 
procentenhet lägre per år än den genomsnittliga tillväxttakten i Knivsta den senaste 
femårsperioden. Tillväxten 2019 beräknas bli den lägsta sedan kommunstarten på grund av 
låg byggnation. 
 
Befolkningsprognosen bygger på byggnationsplaner i kommunen samt statistik från 
Statistiska centralbyrån (SCB). Befolkningsökningen beror i huvudsak på ett positivt 
inflyttningsnetto, men även födelsenettot är positivt i kommunen. För att prognosen ska 
uppnås krävs att byggnationsplanerna blir verklighet och en osäkerhet finns alltid i 
prognoser, i det här fallet främst vad gäller när bostadsprojekt i Västra Knivsta och Alsike 
Nord Etapp II kan stå färdiga för inflyttning. 
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Diagram befolkningsökning 2002-2018 och befolkningsprognos 2019-2026 

 
 
Kommande period 2018-2026 framträder ett mönster där den åldersgrupp som kommer att 
öka mest procentuellt sett är 75-84-åringar. 
 
Diagram befolkningstillväxt per åldersgrupp 2018-2026 

 
 
Totalt sett beräknas befolkningen öka med över en femtedel till och med 2025 och det ökade 
behovet av kommunal service till följd av detta blir påtagligt. 
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Långtidsprognos för intäkter 
En kommun har färre alternativ för att påverka intäktssidan än kostnadssidan. Skattesatsen 
är den uppenbart påverkbara faktorn, men även exploatering i viss grad. Planen för 
skattesatsen var en höjning med 70 öre 2019 och därefter en successiv sänkning inom 
innevarande mandatperiod med 20 öre 2021 och ytterligare 50 öre 2022. En förändring av 
skattesatsen med 50 öre påverkar skatteintäkterna med omkring 25 miljoner kronor per år 
under perioden. Effekten av skattesänkningen 2021 är omkring 10 miljoner kronor och 
sänkningen 2022 ytterligare 26 miljoner kronor. 
 
Intäkterna från utjämningssystemet är en stor del av kommunens ekonomi. 
Inkomstutjämningen ligger på omkring 50 miljoner kronor 2020 och ökar sedan successivt till 
drygt 100 miljoner kronor 2026. Bidraget från kostnadsutjämningen sjunker kraftigt 2020 
jämfört med 2019 på grund av en lägre befolkningstillväxt och ökar sedan från 25 till ett 
genomsnitt på 45 miljoner kronor kommande år, främst kopplat till befolkningsökningen och 
den ersättning för snabb tillväxt som systemet genererar. I beräkningen ligger en 
värdesäkring av de generella statsbidragen. Någon värdesäkring till dagens nivå inte är 
garanterad, men på lång sikt är antagandet att en värdesäkring kommer att ske. Utan 
värdesäkring skulle intäkterna ligga 36 miljoner kronor lägre 2026. 
 
Övriga intäkter består till största delen av avgiftsintäkter för barn- och äldreomsorg, 
finansiella nettointäkter (bland annat utdelningar från de kommunala bolagen) och eventuella 
exploateringsvinster. Exploateringsvinsterna ligger i den långsiktiga prognosen på 13 
miljoner kronor per år i genomsnitt från och med 2021, då de justerats ned till en långsiktig 
nivå på 1 procent av skatter och bidrag för att aldrig vara den avgörande faktorn för att 
kommunen uppvisar ett underskott (gäller vid ett överskottsmål på 1 procent). Vid nivån på 
44 miljoner kronor exploateringsvinster, enligt liggande plan, är motsvarande andel 3,4 
procent i genomsnitt under perioden. Totalt sett ökar kommunens intäkter inklusive 
finansnetto med i genomsnitt 65 miljoner kronor eller 4,2 procent per år till och med 2026. 
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Långtidsprognos för driftkostnader 
Mot intäkterna ställs en beräkning av kommunens framtida kostnader. Kostnadstrycket 
utgörs främst av lönehöjningar, hyresuppräkningar och tillkommande hyror (egen regi), 
ökade utgifter för entreprenader (extern utförare), inflation, det demografiska trycket samt 
politiska ambitioner. 
 
Den framtida efterfrågan på kommunal verksamhet kan uppskattas genom en demografisk 
framskrivning, givet befolkningsutvecklingen och ett konstant utnyttjandemönster av 
kommunens tjänster, det vill säga vid oförändrade servicenivåer, inskrivningsnivåer, antal 
timmar i förskolan för barn till föräldralediga etc. Vid en sådan framskrivning ser kommunen 
totalt sett kostnadsökningar om ca 65 mkr, eller 4,2 procent, per år framför sig, vilket precis 
motsvarar den genomsnittliga intäktsökningen. 
 
SKL bedömer att pris- och löneförändringar i kommunal sektor 2022 kommer att uppgå till 
2,8 procent och denna utveckling används i framskrivningen efter nuvarande planperiods 
slut, d v s för åren 2024-2026. Nämndernas effektiviseringsbeting har inte utökats ytterligare 
efter nuvarande planperiods slut. 
 
Kommunernas kostnader har dock historisk sett ofta ökat snabbare än vad som varit 
motiverat av demografin samt kostnadstrycket i form av löneökningar och inflation. Trots 
detta finns det i riket en allmän uppfattning hos invånarna om att vi lägger mindre pengar på 
välfärd idag än tidigare. Det har handlat om ambitionshöjningar både från kommunernas sida 
och från statens, att kraven på tjänsternas innehåll ökat (exempelvis när det kommer till 
lokaler, personalens utbildning, teknisk utrustning mm) samt att inskrivningsgraden i 
exempelvis förskola och fritidshem har ökat. Detta kan även i framtiden komma att driva upp 
kostnaderna ytterligare. Om volymuppräkning skedde för fler verksamheter såsom kultur och 
fritid, övrig utbildning och individ- och familjeomsorg skulle kostnadsutvecklingen tillta. 
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Långtidsprognos för resultat 
Vi kan konstatera att svaga resultat indikeras under perioden, särskilt under åren 2021-2025, 
i grundscenariot. Gapet mellan intäkter och kostnader innebär att kommunen inte har 
möjlighet att fullt ut finansiera det demografiska trycket, löne-och prisuppräkning samt uppnå 
resultatmålet på 1 procent. 
 
Tabell långsiktig resultatprognos för Knivsta kommun 2020-2026, tkr 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Resultat, tkr 12 106 -13 534 -17 434 -4 101 -3 126 9 072 26 770 
Överskottsmål 1 % 11 113 11 708 11 948 12 760 13 544 14 397 15 380 
Effektiviseringskrav, tkr 0 -25 242 -29 382 -16 861 -16 670 -5 325 0 

 
Resultatet jämförs med en nivå på 1 % överskott och skillnaden däremellan utgör 
effektiviseringskravet alternativt skatteökningstrycket eller omprioriteringsbehovet för en 
hållbar ekonomi på lång sikt och uppgår till 12 miljoner kronor i genomsnitt. 
 
Dessutom behöver kommunens ekonomiska obalans från 2017 och 2018 på totalt 35 
miljoner kronor vara återställd senast 2021, vilket ökar kravet de närmaste åren. Skulle 
hänsyn till investeringarna tas genom att kompensera för avskrivnings- och driftkostnader 
enligt historisk trend ökar underskottet. Vid exploateringsvinster enligt liggande plan 
förbättras dock resultatet. 
 
En jämförelse mot tidigare långtidsprognos visar på sämre framtidsutsikter i början av 
perioden (2021-2023), men det motsatta förhållandet därefter. En stor del av förklaringen till 
försämringen ligger i regeringens beslut att dra in statsbidraget gällande byggbonus samt att 
budgeterade framtida utdelningar från de kommunala bolagen har dragits ned. En större 
positiv resultatmässig effekt kommer av att även posten aktiv personalpolitik har dragits ned i 
budgeten. 
 
Diagram årliga förväntade resultat samt överskottsmål 2020-2026, tkr 
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Det finns en osäkerhet i alla prognoser och därför visas i diagrammet nedan ett antal 
alternativa resultatscenarier: 

1. Kostnadsökningar för nämnderna med 0,5 procent årligen utöver vad som förklaras 
av priser, löner och demografi 

2. 2 procent indexering av kommunbidraget 2024-2026 i stället för 2,8 procent 
3. Exploateringsvinster som uppgår till 2 procent av skatter och bidrag i stället för 1 

procent 
4. Utebliven skattesänkning på 50 öre 2022 

 
Diagram resultat vid olika alternativa scenarier samt överskottsmål, 2020-2026, tkr 

 
 
Resultaten varierar kraftigt mellan de olika scenarierna. Samtliga scenarier förutom det med 
0,5 procent ytterligare kostnadsökningar ger bättre framtidsutsikter än grundscenariot. 
Scenariorna med utebliven skattesänkning respektive lägre indexering ger de två högsta 
resultaten 2026 och båda scenarierna uppnår även överskottsmålet ackumulerat för 
perioden. Inget av scenarierna uppnår dock ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag 
samt en återställning av underskotten 2017 och 2018 till och med 2021, för att det ska 
uppnås krävs att exploateringsvinsterna uppgår till nivåerna i liggande plan. 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Grundscenario 12 106 -13 534 -17 434 -4 101 -3 126 9 072 26 770
Kostnadsökningar 0,5 % utöver 6 011 -19 805 -23 909 -10 855 -10 266 1 566 18 861
2 % indexering 2024-2026 12 106 -13 534 -17 434 -4 101 8 009 32 181 62 728
Exploateringsvinster 2 % 12 106 -1 827 -5 485 8 659 10 419 23 469 42 150
Utebliven skattesänkning 2022 12 106 -13 534 8 989 23 712 26 149 40 224 60 017
Överskottsmål, 1 % 11 113 11 708 11 948 12 760 13 544 14 397 15 380
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Långtidsprognos för investeringar och investeringsrelaterade 
kostnader 
Knivsta har en period med höga investeringsvolymer framför sig. Investeringar påverkar 
kommunens ekonomi på flera sätt, genom avskrivningskostnader, lokalhyror samt 
räntekostnader då investeringar i många fall lånefinansieras. Kommunens investeringar, 
inklusive bolagen, prognostiseras uppgå till drygt 1 miljard kronor under perioden 2020-2026, 
bland annat utifrån ett antagande om en genomförandegrad på 50 procent av 
investeringarna i kommunens investeringsplan. Behovet av exempelvis nya förskolor, skolor 
och äldreboenden följer av befolkningstillväxten och nya lokaler påverkar investeringsnivån. 
Även om investeringarna genomförts av andra aktörer än kommunen hade ekvationen blivit 
ungefär densamma, med antagandet att alla investerar/bygger till samma kostnad. 
 
Vad gäller fritidsanläggningar så är ett projekt långt gånget, CIK, och Vrå Idrott och Kultur 
(VIK) ligger i investeringsplanen. Infrastrukturen behöver också utökas och förbättras varje år 
framöver. Gymnasieskola, anslutning till Käppala, medfinansiering av infrastruktur kring en 
eventuell ny station i Alsike samt av motorvägspå- och avfart är i diskussions- eller 
planeringsstadiet, men kan delvis ligga längre fram i tiden. 
 
Diagram Investeringsrelaterade kostnader (avskrivningar och hyror) 2020-2026, tkr 

 
 
Totalt handlar det om en driftkostnadsökning för avskrivningar och hyror med knappt 110 
miljoner kronor 2026 jämfört med 2019. Till detta kommer merkostnader i form av räntor, 
energi, underhåll, städning och renoveringsbehov. Andelen av de totala kostnaderna 
kommer att öka från en nivå kring 17 procent 2018 till en nivå kring 19 procent 2026, vilket 
betyder att en lägre andel av intäkterna kvarstår till verksamheten då kostnaden för 
kapitaltjänst och hyra beräknas öka snabbare än såväl befolkning som skatteintäkter. 
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Långtidsprognos för låneskuld och ränta 
Kommunens investeringsutrymme (egenfinansiering av investeringar) utgörs av årets 
resultat, avskrivningar, amorteringar (för närvarande 0) samt befintlig kassa, resterande del 
av investeringarna behöver lånefinansieras. I diagrammet nedan redovisas en 
prognostiserad finansieringsanalys, det vill säga egenfinansiering i förhållande till 
lånefinansiering, för kommunen exklusive bolagen. 2020 har kommunen fortfarande inget 
lånebehov på grund av befintlig kassa, men från och med 2021 har kommunen ett lånebehov 
i scenariot där 50 procent av investeringarna i investeringsplanen genomförs. 
 
Diagram Finansieringsanalys kommun 2020-2026, tkr 

 
 
Totalt sett summerar lånebehovet till knappt 200 miljoner kronor under perioden och 
investeringarna kommer i stor utsträckning att vara lånefinansierade under några år. 
 
Även boalgens låneskuld beräknas öka de kommande åren och kommunens totala lån 
uppgå till 1,75 miljarder kronor. Räntans betydelse kommer med andra ord att öka för varje 
år och 1 procents ränteförändring kommer att påverka driftkostnaderna med närmare 18 
miljoner kronor år 2026. Räntans utveckling i framtiden är naturligtvis osäker, men den 
kommer inte att bli lägre. 
 
Möjligheter att minska lånebehovet är genom högre resultat (höjt överskottsmål) eller att 
ytterligare prioritera bland investeringarna. 
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Framtida utmaningar och möjligheter 
Den långsiktiga analysen syftar till att tydliggöra Knivstas finansiella ställning inom den 
närmaste framtiden så att fokus kan läggas på att lösa framtidens utmaningar. 
 
En utmaning är att nå överskottsmålet som för närvarande ligger på 1 procent av skatter och 
intäkter. En annan är att de kommande åren indikerar en fortsatt ökning av 
investeringsrelaterade kostnader i form av hyror och avskrivningar, vilket får som 
konsekvens att pengen som blir kvar att göra verksamhet för varje år urholkas. 
 
En annan risk framöver är ökad räntekostnad. En höjning med upp till 2 procent bedöms 
kunna rymmas inom upprättade hyresavtal, över denna nivå kan det påverka kommunen 
genom att hyresavtal behöver skrivas om för att finansiera lån som finns i de kommunala 
bolagen. 
 
Knivsta har ett flertal möjligheter och verktyg att ta till för att parera kommande års 
utmaningar, varav några har illustrerats i de olika scenarierna ovan. Effektiviseringssåtgärder 
har redan initierats i kommunen och arbetet fortsätter framöver. 
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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 visionen, regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030. 
De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och 
nämnder ska bidra. Utifrån vision, kommunfullmäktiges mål, relevanta styrdokument etc bör 
kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer.  
 
Kommunfullmäktiges mål och indikatorer är övergripande, därför ska nämnder och 
förvaltning i verksamhetsplaner sätta målnivåer i dialog som är relevanta och realistiska. 
Vidare ska mål, indikatorer och målvärden kopplas ihop med beslutade politiska 
styrdokument.  
 

Värde                                               

  
Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ 
verksamhet 

Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend1 
Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv 2 56 861 56 094 (Riket) 56 861  

Låneskuld per invånare 3 58 500 30 442 (Riket) 75 000  

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag 
kommun (%) 4 

- 1,8 % 1,3 %(Riket) 1,5 %  

 

  

                                                 
1 Trend är en jämförelse av tidigare års resultat och nuvärdet 
2 www.kolada.se- År 2018 
3 www.kommuninvest.se- År 2017 
4 www.kolada.se- År 2018 

http://www.kolada.se-/
http://www.kommuninvest.se-/
http://www.kolada.se-/
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Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet 
till rimlig kostnad 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS),  
andel (%) 5 

7,8 % 3,6 %      
(Uppsala län) 

4 %  

Nöjd medborgarindex helheten 6 53  55 (Riket) 60   

Kvinnor  
53  

Män   
54  

Kostnad per betygspoäng 7 369 421 (Uppsala län) 370  

 

Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarens kompetens tas tillvara. 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 

Medarbetarengagemang (HME) – 
motivationsindex  

80 80 (Uppsala 
län) 

80  

Medarbetarengagemang (HME) – 
ledarskapsindex  

80 80 (Uppsala 
län) 

80   

Sjukfrånvaro  6,7 %
  

Kvinnor 7,2 % 
Män 4,8 % 

7,2 %    
(Uppsala län) 

6  

 
  

                                                 
5 www.kolada.se- År 2017 
6 www.kolada.se- År 2017 
7 www.kolada.se- År 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Bo och trivas 

   
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående 
invånare 

Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och 
organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI8 68 73 (Riket) 73  

Idéburet-offentliga partnerskap antal 2   4  

Andelen unga som anser att de har mycket stora 
eller stora möjligheter att föra fram åsikter till de 
som bestämmer i kommunen9 

19,6 % 19,3 % 

(Uppsala län) 

 

20 %  

Pojkar 
åk 9        
24,7 % 

Flickor 
åk 9           
13,7 % 

 

 

Mål 5: Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv 
och meningsfull fritid 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Mål-
sättning 

Trend 

Andelen unga som känner 
sig trygga på ungdomens 
hus, fritidsgård eller 
liknande 10 

88,2 % 

Åk 9 flickor 78,3 % Åk 9 pojkar 95,8 % 

89,9 % (Uppsala län) 89 %  

Nöjd Medborgar-Index11 Idrott- och motions-
anläggningar 

61  

Kultur 

52 

Kultur 

57 
(Uppsala 

län) 

Idrott 

59 
(Uppsala 

län) 

65  

Män       

60    

Kvinnor 

61 

Män    

55             

Kvinnor 

50 

                                                 
8 www.kolada.se- År 2018 
9 Liv och hälsa UNG- År 2017 
10 Liv och hälsa UNG- År 2017 Rapportering sker som ett genomsnitt för kommunen (ej på Årskursnivå) 
11 www.kolada.se- År 2017 

http://www.kolada.se-/
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Mål 6: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en 
god hälsa 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Ohälsotal, dagar 12  17,4 % 26,4 %          

(Uppsala län) 
17 %  

Kvinnor 
23,3 % 

Män 11,7 
% 

Kvinnor 
33,3 % 

Män   
20 % 

Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra 13  76 % 

 

76 %             
(Uppsala län) 

76 %  

Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som 
bra 14 

66 % 

Flickor 59,8 % 

Pojkar 73,6 % 

 67,4 %       
(Uppsala län) 

 

70 %  

Andelen elever i åk 9 som aldrig brukat 
narkotika 15 

93, 8 % 

Pojkar 91,9 

Flickor 97,1 

93,5 % 93 %  

 
  

                                                 
12 www.kolada.se- År 2018 
13 Liv och hälsa- År 2019 
14 Liv och hälsa UNG- År 2019 
15 Liv och hälsa UNG- År 2019 

http://www.kolada.se-/
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Växa 

    
I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och 
stöd i livets alla skeden 

Mål 7: Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt 
lärande med likvärdiga villkor och höga resultat. 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Andel föräldrar som är nöjda med sitt 
barns förskola i sin helhet16 

94 %  94  

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%)17 

 

86,8 82,2  

(Uppsala län) 

87  

Andel behöriga till yrkesprogram 
gymnasieskolan, hemkommun 18 

89,1 % 84,8  

(Uppsala län) 

90  

Flickor 
88,6 % 

Pojkar 
89,5 % 

Flickor 
85,8 % 

Pojkar      
84 % 

Andel elever med gy.examen efter 4 år, 
hemkommun 19 

69,1 % 71,2 %   (Uppsala län) 70 %  

Flickor 
78,2 % 

Pojkar 
60,6 % 

Flickor 
75,9 % 

Pojkar     
66,9 % 

 

  

                                                 
16 Kommunens egna enkät- kommunala och fristående förskolor 
17 www.kolada.se- År 2018 
18 www.kolada.se- År 2018 
19 www.kolada.se- År 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Mål 8: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella 
livssituation.  

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 
andel (%) 20 

3,1 7,8              
(Uppsala län) 

3,1  

Ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 21 

89 78              
(Uppsala län) 

89  

Invånare 17-24 år som varken studerar eller 
arbetar, andel (%) 22 

6,6 % 8,5 %             
(Uppsala län) 

6,6 %  

Kvinnor 
6,3% 

Män    
6,8 % 

 
Mål 9: Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för 
brukaren. 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 23 

91 % 91 %               
(Uppsala län) 

 

90 %  
Kvinnor 
95 % 

Män      
86 % 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 24 

84 % 83 %              
(Uppsala län) 

 

90 %  
Män   
79 % 

Kvinnor 
88 % 

 
  

                                                 
20 www.kolada.se- År 2017 
21 www.kolada.se- År 2018 
22 www.kolada.se- År 2017 
23 www.kolada.se- År 2018 
24 www.kolada.se- År 2018 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Värna 

     
Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom 
miljöområdet. 

Mål 10: Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion 
och ekologisk hållbarhet optimeras.  

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, 
antal/1000 inv.25 

17,1 6       (Uppsala 
län) 

9  

Färdigställda bostäder i småhus under året, 
antal/1000 inv. 26 

3,3 1,8 2,5  

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling 27 

42 % 43 % (Uppsala 
län) 

45 %  

 

Mål 11: Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete28 60 57      

(Uppsala län) 
61  

Kvinnor 
61 

Män 
59 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under 
hela året 29 

22 % 27 %  
(Uppsala län) 

24 %  

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton 
CO2-ekv/inv 30 

4,62 5,14   
(Uppsala län) 

4  

 

  

                                                 
25 www.kolada.se- År 2018 
26 www.kolada.se- År 2018 
27 www.kolada.se- År 2017 
28 www.kolada.se- År 2017 
29 www.kolada.se- År 2017 
30 www.kolada.se- År 2016 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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KF-uppdrag  
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder för verksamhetsår 2020. 
 
Uppdrag Målbild Styrelse / nämnd 
Effektiviseringsprogram – 
framtagande av åtgärder för 
en långsiktig ekonomi i 
balans 

Kommunens kostnader ska 
minska med 20 miljoner 
kronor under perioden 
2019-2022 

Kommunstyrelsen 

Förändringsarbete – 
organisation och arbetssätt 
ligger i fokus liksom att 
integrera målen från Agenda 
2030 i beslut och arbete 

Knivsta kommun ska arbeta 
för att uppnå målen i 
Agenda 2030. 
Förändringsarbetet ska 
leda till effektivare 
arbetsprocesser och ökat 
användande av ny teknik.  

Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Lokaleffektivitet – 
framtagande av plan för 
ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska 
leda till minskade 
lokalkostnader om 10 
miljoner kronor under 
perioden 2019-2022 

Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Fossilfri/koldioxidneutral 
kommun – minimerad 
plastanvändning och giftfri 
förskola 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral 
kommunkoncern 

Kommunstyrelse och 
nämnder 

Upphandlingar – 
kravställning i upphandlingar 
på ekologiska och 
rättvisemärkta produkter 

Upphandling och inköp av 
varor och tjänster ska vara 
ekologiska och 
rättvisemärkta 

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 Samhällsutvecklingsnämnden 

Plan för parkeringslösningar 
och stimulera ett minskat 
bilberoende  

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden 
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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 landstings skatteunderlagsprognos per maj 2020, korrigerad med 
kommunens befolkningsprognos. Skattesatsen som använts är 21:61 kr. Fastighetsavgiften 
är enligt senaste prognos från SCB. 
 

Resultatbudget 
Det budgeterade resultatet för verksamhetsår 2020 uppgår till 12,1 miljoner kronor. Det 
finansiella målet uppgår till 1,1 procent av finansnetto, skatter och 
kommunalekonomiskutjämning.  
 
I budget 2020 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 1,1 
miljarder kronor och ökar med 1,4 procent jämfört med föregående budgetår. Verksamhetens 
externa intäkter budgeteras till 314 miljoner kronor, varav statsbidrag, avgifter och 
hyresintäkter, samt exploateringsvinster budgeteras till 115 miljoner kronor. 
 
Verksamhetens bruttokostnad är budgeterad till 1 417 miljoner kronor, marginella högre än 
2019 (ökning med 1,9 procent). De största kostnaderna är löner, cirka 565 miljoner kronor, 
därefter köp av huvudverksamhet cirka 430 miljoner kronor. 
 
Avskrivningar budgeteras till endast 40 miljoner kronor, det avser främst investeringar i 
infrastruktur, IT-utrustning, maskiner och inventarier. Fastigheter ägs i huvudsak av 
kommunens fastighetsbolag Kommunfastigheter i Knivsta AB. 
 
Finansnettot budgeteras till 9,6 miljoner kronor. Utdelning från kommunens helägda bolag 
uppgår till 12 miljoner kronor. Övriga finansiella intäkter är i huvudsak borgensavgifter. 
Finansiella kostnader är ränta på lång, implicit ränta finansiell leasing och avgift för inlånat 
kapital. 
 
Knivstas ekonomi är på många sätt direkt kopplad till kommunens vision med fokus på bland 
annat befolkningstillväxt. Kommunen står därför inför stora utmaningar, bygget av en stad 
innebär fler invånare som ställer krav på utökad kommunal service vilket kommer under 
kommande planperiod påverka alla verksamhetsområden, liksom genomförande av 
investeringar i utbyggd infrastruktur såsom vägar, cykelvägar, vatten och avlopp etc.  
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Till den ökade befolkningen finns också förändringar i demografin som är betingat av att 
livslängden ökar men även att stora barnkullarna väntas framöver. I Knivsta kan vi vänta oss 
fler äldre med behov av omsorg, liksom fler barn och elever vilket i förlängningen kommer 
leda till investeringar i nya verksamhetslokaler. Inom fritid och kultur är byggnationen av 
centrum för idrott och kultur (CIK) i sitt slutskede med faciliteter för scenkonst, idrott och is-
sporter. Förutom CIK behöver nya fotbollsplaner anläggas som ersätter bland annat 
broplanen när det ska byggas bostäder i centrala ängby. 
 
Budgeten avser kommunens verksamheter, men indirekt påverkas 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. Det innebär också att när bolagen lånar pengar för sina 
investeringar, är det kommunen som indirekt betalar dess räntekostnad och påverkas av 
framtida förändringar i räntor genom hyran. 
 
Sammantaget är stora delar av de ökade skatteintäkterna under verksamhetsåret och 
kommande åren redan bundna till beslutade åtaganden och innebär att kompensationen för 
pris- och löneomräkning eller kvalitetsförbättringar till verksamheterna endast uppgår till 0-2 
procent per år före effektiviseringsbetinget, för 2020 är uppräkningen i huvudsak 1 procent. 
 
Kommunens två största nämnder utgör 82 procent av den budgeterade nettokostnaden, 
varav utbildningsnämnden 698 miljoner kronor 57 procent. Socialnämndens nettokostnad 
beräknas till 296 miljoner kronor eller 24 procent av kommunens nettokostnad. 
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Investeringar 
Investeringsutgiften för planperioden beräknas till 549,6 miljoner kronor och för budgetår 
2020 finns 140,4 miljoner kronor avsatt till investeringar. Investeringsplanen framgår av 
Bilaga 1. 
 
Bara exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till 250,5 miljoner kronor, det vill 
säga 45,6 procent av investeringsplanen. Investeringar är mer eller mindre en förutsättning 
för att ”förädla” mark och fastigheter. En stor del av investeringar blir nya 
anläggningstillgångar i kommunens balansräkning som till större delen kommer finansieras 
av exploatörerna via exploateringsbidrag när marken är såld. Under planperioden är det 
exploateringsområdena Sågen, Västra Knivsta, Östra Knivsta, Ar och Alsike som kommer att 
kräva stora investeringar.  
 
Andra stora investeringar för Samhällsutvecklingsnämnden är infrastruktur som gator och 
vägar, medfinansiering av gång- och cykelvägar, underhåll av befintlig infrastruktur etc. 
Investeringsramen uppgår till 113 miljoner kronor under planperioden. 
 
För Fritid och kultur uppgår investeringsramen till 26,2 miljoner kronor, varav fotbollsplaner i 
Knivsta utgör 6 miljoner kronor och CIK 2 miljoner kronor. 
 
IT-drift, har investeringsbehov på 40 miljoner kronor för planperioden. Stora delar av 
investeringar är en nödvändighet för att kärnverksamheten ska fungera, exempelvis inköp av 
device som finansieras av en internhyra från verksamheterna (datorer och annan utrustning 
som nyttjas av kärnverksamhet hyrs Knivsta IT-administration). 
 
Investeringar i nya verksamhetslokaler beställs av kommunen och verkställs ofta 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. 
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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 drygt 4 
procent årligen under perioden. 
 
För perioden 2020-2023 planeras investeringar på totalt 300 miljoner kronor (exklusive 
exploatering). Det motsvarar i praktiken kommande års avskrivningar och överskott, därmed 
undviks nya lån, låneskulden beräknas ligga still på cirka 80 miljoner kronor (under 
förutsättning att ingen amortering av skulden sker hösten 2019). Kommunfullmäktige har 
bemyndigat kommunstyrelsen att låna upp till 100 miljoner kronor för budgetens 
genomförande.  
 
Bruttosjälvfinansieringsgraden (exklusive finansiella investeringar) uppgår till 84,7 procent 
220 miljoner kronor för kommande perioden 2020-2023. Bruttosjälvfinansieringsgraden 
beräknas genom sammanslagning av medel från årets verksamhetsresultat exklusive 
avskrivning, i förhållande till de planerade investeringarna (exklusive finansiella 
investeringar). Investeringsnivån har historiskt varit cirka 50-60 miljoner kronor per år, vilket 
innebär att genomförandegraden av investeringsplanen varit cirka 30-40 procent. 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 öka något under planperioden, nivån kommer variera mellan 35-39 procent.  
 
Pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen uppgår den 1 januari 2019 till 151 
miljoner kronor och väntas kommande år minska långsamt i absoluta tal, mätt i kronor per 
invånare sjunker den snabbare.  
 
 

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 1 kr +/- 47,9 
Befolkning, förändring med 100 personer +/- 5,5 
Utjämning och statsbidrag, förändring med 1 % +/- 1,2 
Löner, förändring med 1 % +/- 5,8 
Priser varor och tjänster, förändring med 1 % +/- 7,0 
Ränta låneskuld, förändring med 1 % +/- 13,4 
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Resultatbudget 2020 och resultatplan 2020-2023 
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Balanskravsbudget Budget Budget Plan Plan Plan 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

  
  

   Årets resultat 21,1 12,1 18,8 8,7 14,6 
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 21,1 12,1 18,8 8,7 14,6 
avgår medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 
tillägg medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets balanskravsresultat 21,1 12,1 18,8 8,7 13,0 
avgår synnerliga skäl att inte återställa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Balanskravsresultat från tidigare år -37,3 -16,2 -4,1 0,0 0,0 
Summa balanskravsresultat -16,2 -4,1 14,7 8,7 13,0 

  
  

   Balanskravsresultat att reglera -16,2 -4,1 0,0 0,0 0,0 
 
 
  



 
 

Knivsta Kommun, Mål & Budget 2020 44 

Balansbudget och finansieringsanalys 2020-2023 
 
  
(Belopp i mnkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

   
  

   Anläggningstillgångar 853 834 900 954 999 1049 
Omsättningstillgångar 277 233 252 232 227 222 
Summa tillgångar 1 130 1 068 1 152 1 186 1 226 1 271 

   
  

   
   

  
   Eget kapital 520 503 553 585 605 639 

I. Årets Resultat -18,3 21,1 12,1 18,8 8,7 14,6 
II. Resultatutjämningsreserv 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 
III: Övrigt Eget Kapital 517,8 461,4 520,6 545,4 576,3 603,7 
Avsättning till pensioner 10 8 8 8 8 9 
Långfristiga skulder (lån, netto) 408 391 383 375 367 359 
Kortfristiga skulder 192 166 208 219 245 265 
Summa skulder och eget kapital 1 130 1 068 1 152 1 186 1 226 1 271 

   
  

   Soliditet i % 46,0% 47,1% 48,0% 49,3% 49,4% 50,3% 

   
  

   Soliditet inkl ansvarsförbindelser 32,6% 33,2% 35,3% 37,0% 37,6% 38,9% 

       
       Finansieringsanalys 

      (Belopp i mnkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

   
  

   Årets resultat -18,3 21,1 12,1 18,8 8,7 14,6 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 54,4 32,0 40,0 41,0 42,0 43,0 
Kortfristiga fordringar (ökning -/minskning+) -7,6 -4,6 3,5 3,5 3,5 3,5 
Exploateringsfastigheter & lager (ökning -/minskning+) 0,5 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 
Kortfristiga skulder (ökning+/minskning-) 18,9 -56,9 16,2 10,3 26,6 19,4 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 47,8 -8,4 73,4 75,0 82,3 82,0 

   
  

   Inköp av materiella tillgångar -29,0 -50,0 -65,0 -65,0 -65,0 -65,0 
Inköp av finansiella tillgångar -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringsbidrag/Exploateringsbidrag 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Försäljning av materiella/finansiella tillgångar 0,0 5,0 3,0 2,0 1,0 1,0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -27,2 -35,0 -52,0 -53,0 -54,0 -54,0 

   
  

   Nyupptagna av lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amortering av långfristiga skulder -18,7 -10,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -18,7 -10,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 

   
  

   Förändring av likvida medel 2,0 -53,4 13,4 14,0 20,3 20,0 
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Pensioner 
      

 
Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

Pensionsskuldens förändring 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

   
  

   Ansvarsförbindelse (avser tid före 1998), 
mnkr 122 119 118 117 116 116 
inkl. löneskatt, mnkr 151 148 146 145 144 144 

 
  

  
   Årliga pensionsutbetalningar 

  
  

   inkl. löneskatt, tkr 8 023 7 900 7 500 7 750 8 300 8 500 

       
       Ekonomiska nyckeltal och skattesats 

      
 

Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

   
  

   Årets resultat, mnkr -18,3 21,1 12,1 18,8 8,7 14,6 

   
  

   Nettodriftskostnader i procent av  
  

  
   skatteintäkter och utjämning 101,8% 98,1% 98,9% 98,9% 98,4% 99,3% 

   
  

   Årets resultat i procent av  
  

  
   finansnetto, skatteintäkter och utjämning  -1,8% 1,9% 1,1% 1,1% 1,6% 0,7% 

   
  

   Soliditet (eget kapital i % av  46,0% 47,1% 48,0% 49,3% 49,4% 50,3% 
samma tillgångar) 

  
  

   
   

  
   Soliditet inklusive 32,6% 33,2% 35,3% 37,0% 37,6% 38,9% 

pensionsåtagande före 1998 
  

  
   

   
  

   Långfristiga skuld mnkr 407,9 390,8 382,8 374,8 366,8 358,8 

   
  

   Nettoinvesteringar, mnkr 27,2 35,0 52,0 53,0 54,0 54,0 

   
  

   Bruttosjälvfinansieringsgrad  
investeringar (ej finansiella) 124,6% 106,2% 80,2% 91,9% 78,0% 88,6% 

       
       Kommunal skattesats, kr 

      
 

Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

   
  

   Knivsta kommun 20,91 21,61 21,61 21,41 20,91 20,91 
Landstingsskatt Uppsala Län* 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 
Summa skattesats 32,62 33,32 33,32 33,12 32,62 32,62 

   
  

   Medlem i Svenska Kyrkan 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
Begravningsavgift 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

   
  

   Summa skattesats inkl kyrkoavgift 33,89 34,60 34,60 34,40 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 mkr. Det totala 
kommunbidraget för 2020 uppgår till 1,2 miljard kronor, en ökning med 1,8 procent mot året 
innan. 
 

 
2020 2021 2022 2022 

Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd 169 787 174 854 176 582 187 297 
Samhällsutvecklingsnämnd 43 245 44 223 45 035 46 017 
Samverkansnämnd IT Knivsta Heby 0 0 0 0 
Socialnämnden 296 358 304 810 315 836 328 099 
Utbildningsnämnden 697 870 718 308 744 857 776 977 
Bygg- och miljönämnden 9 546 9 713 9 887 10 061 
Övriga nämnder 2 199 2 243 2 888 2 334 
Summa  1 219 005 1 254 151 1 295 085 1 350 785 
 

Från mandatperiodens start är det stort fokus på förändringsarbete, både ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt. Nämnder har fått ett effektiviseringsbeting om 0,5 procent årligen. I 
budgeten för 2020-2023 har medel omdisponerats efter politiska prioriteringar, den kan 
innebära både omfördelning, ökning eller minskning av resurser. Medel för idrotts- och 
fritidsanläggningen CIK kvarstår sedan tidigare i budgetramarna.  
 
Indexeringen 2020 är differentierad men i huvudsak 1 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 SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) under planperioden. 
 
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. 
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De största investeringsutgifterna ligger under samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för 
exploatering och kommunens infrastruktur. Detaljerad investeringsplan återfinns i Bilaga 1. 

 
Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 

 
2020 2021 2022 2023 2020-2023 

Kommunstyrelsen Fritid och kultur 12 150 1 300 1 300 10 300 25 050 
Kommunstyrelsen Gemensam stödverksamhet 23 150 18 250 18 950 18 650 79 000 
Kommunstyrelsen Måltidsverksamhet 400 400 400 400 1 600 
Samhällsutvecklingsnämnd 44 100 26 100 24 200 17 700 112 100 
Samhällsutvecklingsnämnd Exploatering 38 500 92 000 87 000 33 000 250 500 
Bygg- och miljönämnden 2 500 1 500 500 1 500 6 000 
Socialnämnden 1 500 1 000 1 000 500 4 000 
Utbildningsnämnden 3 050 2 825 2 625 2 885 11 385 
KS ofördelade investeringsmedel 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 
Summa investeringar kommun 140 350 158 375 150 975 99 935 549 635 
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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 statsbidrag, avgifter för förskola, äldreomsorg, 
utdelning från bolag samt ett internt påslag för personalomkostnader utgör 
finansförvaltningens intäkter. Nämndernas kommunbidrag är naturligtvis den största 
utgiftsposten. Arbetsgivaravgifter, pensionsutbetalningar och externa finansiella kostnader 
utgör andra utgiftsposter. 
 
Kostnader för volymreglering och finansiering av drift vid investering finns budgeterade 
centralt under finansförvaltningen, avsättning är 2,5 miljoner kronor för år 2020. En 
avstämning mot faktiskt utfall görs i boksluten och regleras mot respektive nämnd 
(utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnd och socialnämnd). Om volymen blir lägre 
än vad nämnderna har fått peng för så sker återbetalning till finansförvaltningen.  
 
Budgetposten kommunstyrelsen prioriterat avser medel för utveckling, förändring och 
oväntade kostnader som uppstår under året. Kommunstyrelsen skola avser medel för ökad 
datortäthet (device) inom skolan. 
 
Aktiv personalpolitik, posten ger kommunsstyrelen möjlighet att genomföra exempelvis 
personalfrämjande åtgärder eller särskilda lönesatsningar under budgetåret. Totalt finns 2 
miljoner kronor avsatt för aktiv personalpolitik, varav hälften av summan ska nyttjas för 
långsiktiga åtgärder och andra hälften för kortsiktiga insatser. För de långsiktiga 
kostnadshöjande åtgärderna, kompenseras nämnder/verksamheter genom tillskott från aktiv 
personalpolitik efter särskilt beslut. 
 
Exploateringsintäkterna uppgår till 44 miljoner kronor årligen, men minskar som andel av 
skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning vartefter skatteintäkterna växer. 
 
Finansförvaltningen under kommunstyrelsen 
 

 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023  

INTÄKTER 
 

  
   Kommunalskatt*  980 643 1 035 419 1 088 561 1 104 993 1 163 129 

Inkomstutjämning 69 997 50 360 37 347 49 089 62 804 
Kostnadsutjämning 68 612 37 458 56 141 51 677 60 779 
Regleringsavgift/strukturbidrag 8 190 20 875 22 281 17 397 12 044 
Lss-utjämning -30 917 -32 837 -33 552 -34 230 -35 287 
SUMMA skatter, bidrag och  
kommunaleko. utjämning 1 096 524 1 111 275 1 170 778 1 188 927 1 263 469 
Fastighetsavgift 33 522 34 726 34 726 34 726 34 726 

  
  

   Exploatering - vinst 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 
Statsbidrag maxtaxa 11 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Riktade statsbidrag 4 636 2 780 0 0 0 
Avgifter förskola och skolbarnomsorg 24 000 25 000 25 250 25 503 25 758 
Avgifter äldreomsorg 6 000 6 500 6 665 6 832 7 000 
Hyresintäkter 6 730 6 765 6 800 6 830 6 850 
PO-pålägg (intern) 114 796 159 838 161 436 161 507 163 122 
SUMMA exploatering, avgifter och övrigt 211 162 250 883 250 151 250 672 252 730 
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Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023  

KOSTNADER 
 

  
   Kommunbidrag/nettokostnad -1 196 979 -1 219 005 -1 254 151 -1 295 085 -1 350 785 

KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering -4 000 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
KS aktiv personalpolitik -3 050 -2 050 -2 050 -2 050 -2 050 
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter -1 875 -1 525 -2 550 -3 575 -4 600 
KS Prioriterat -12 010 -8 610 -8 260 -8 260 -8 260 
KS skola 1:1 (datorer) -2 300 -4 600 -6 900 -6 900 -6 900 
Arbetsgivaravgifter  -93 784 -118 000 -119 180 -119 180 -120 372 
Årets intjänade individuella del -9 273 -24 838 -25 086 -25 086 -25 337 
Pensionsförsäkringsavgifter -5 621 -7 000 -7 070 -7 141 -7 212 
Övriga pensionskostnader -1 236 -500 -505 -505 -510 
Löneskatt  -3 549 -8 000 -8 080 -8 080 -8 161 
Rehabkostnader -1 333 -1 500 -1 515 -1 515 -1 530 
Pensionsutbetalningar -7 900 -7 500 -7 750 -8 300 -8 500 
SUMMA KOSTNADER -1 342 910 -1 405 628 -1 445 597 -1 488 177 -1 546 717 

  
  

   FINANSIELLA intäkter & kostnader 
 

  
   Internränta 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 

Utdelning helägda bolag (KFAB; AFAB) 12 000 12 000 0 14 000 2 000 
Externa finansiella intäkter 6 500 4 650 4 800 4 950 5 100 
Externa finansiella kostnader -1 000 -1 100 -1 400 -1 700 -2 000 
SUMMA FINANSNETTO 22 800 20 850 8 700 22 550 10 400 

  
  

   ÅRETS RESULTAT 21 098 12 106 18 758 8 698 14 608 

  
  

   1 % av skatter och bidrag 10 965 11 113 11 708 11 889 12 635 
2% av skatter och bidrag 21 930 22 226 23 416 23 779 25 269 
Över/underskott budget 1,9% 1,1% 1,6% 0,7% 1,2% 
Skattesats 21:61 21:61 21:41 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. 
  
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. En anpassning av 
medlemsavgiften ligger inlagd i budget. 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 genom Kultur- och 
Fritidsutskottet.  
 
Verksamheterna är aktivitets- och föreningsbidrag, fritidsanläggningar, allmän kultur, 
bibliotek, kulturskolan och ungdomsverksamheten. Här finns också näringslivsfrågor, 
folkhälsa, konsumentrådgivning och serveringstillstånd. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är också personalutskott och digitaliseringsutskott. 
 
En genomlysning av kommunens verksamhet och prognostiseringsmodell i syfte att säkra 
den kommunala ekonomin och effektiviteten, samt för att öka tillfredsställelsen och 
arbetsmiljön, pågår. Besparingar ska användas för att öka utförandet med given bemanning, 
inte minska personalen. 
 
Ett projekt för att integrera Agenda 2030 i kommunens styr- och arbetsmodell och 
organisation har startats under 2019 och utökas som styrmodell ytterligare under 2020.  
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Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Kommunstyrelse  
 

  
    KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 582 5 438 5 547 5 658 5 771 

 Partistöd 310 310 310 403 310 
 Övrig politisk verksamhet 2 740 2 795 2 851 2 908 2 966 
 Räddningstjänst 14 780 15 276 15 582 15 894 16 212 
 Totalförsvar och samhällsskydd 389 393 401 409 417 
 Folkhälsa och hållbar utveckling 561 567 578 590 602 
 Näringsliv och marknadsföring 1 799 2 337 2 384 2 432 2 481 
 Serveringstillstånd 56 57 58 59 60 
 Konsumentrådgivning och energirådgivning 256 259 264 269 274 
 Budget & Skuldrådgivning 167 169 172 175 179 
 Allmän fritid  3 376 3 759 3 675 3 758 3 846 
 Idrotts- & fritidsanläggningar 32 322 46 054 50 475 51 485 55 415 
 Bibliotek  8 624 8 722 8 896 9 074 11 455 
 Allmän Kultur 1 262 1 481 1 503 1 533 1 564 
 Ungdomsverksamhet 3 770 3 845 3 922 4 000 5 580 
 Kulturskola 4 882 5 003 5 103 5 205 6 809 
 Måltidsverksamhet 300 303 309 315 321 
 Flykting (integration) 0 0 0 0 0 
 Kommunledningskontor 27 412 26 776 27 178 27 722 28 276 
 Ekonomikontor 10 164 9 965 10 114 10 316 10 522 
 HR-kontor 5 698 5 848 5 606 5 388 5 496 
 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 114 3 764 3 824 3 885 3 947 
 Fackliga kostnader 1 653 1 670 1 703 1 737 1 772 
 Lokalförsörjning 3 152 2 199 2 243 2 288 2 334 
 Kommunhus 5 548 4 103 4 165 4 227 4 290 
 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby) 17 749 17 626 17 890 18 158 18 430 
 Förändringsvägledning 1 000 2 000 1 250 500 0 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -300 -932 -1 149 -1 806 -2 032 

  
  

   Summa Kommunstyrelsen  156 366 169 787 174 854 176 582 187 297 
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Samhällsutvecklingsnämnd 
 
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. Tidigare har 
kontoret haft en hållbarhetsstrateg, men numera ska hela kontorets verksamhet genomsyras 
av detta och funktionen ligger nu inom respektive verksamhetsområde. 
  
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Samhällsutvecklingsnämnd  
 

  
    Nämndkostnader 1 543 1 558 1 581 1 613 1 645 

 Gator, vägar 25 423 25 744 26 334 26 996 27 675 
 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -1 957 -2 977 -3 066 -3 158 -3 253 
 Parker & Naturvård 5 022 6 346 6 680 6 916 7 158 
 Naturvård 963 0 0 0 0 
 Teknisk planering  2 786 2 769 2 824 2 880 2 938 
 Bredband 0 0 0 0 0 
 Översiktsplan (planprogram) 1 430 1 044 1 065 1 086 1 108 
 Stadsbyggnad (detaljplaner) 1 608 1 624 1 656 1 689 1 723 
 Miljöutveckling 515 520 530 541 552 
 Bostadsanpassning 1 859 1 878 1 916 1 954 1 993 
 Exploatering - verksamhet* 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
 Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 
 Vindkraftverk 0 0 0 0 0 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -80 -261 -297 -482 -522 

  
  

   Summa Samhällsutvecklingsnämnd  44 112 43 245 44 223 45 035 46 017 
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Valnämnd 
Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Under 2020 är det 
inga allmänna val till riksdag, landsting och kommun, eller EU-parlamentet. 
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Valnämnd 160 0 0 600 0 
 

Överförmyndarnämnd 
Nämnden utövar tillsyn över ställföreträdares förvaltning av huvudmäns tillgångar. 
Överförmyndarnämnden är ett samarbete med kommuner i Uppsala Län. Knivsta kommuns 
kostnadsandel i ÖFN beräknas efter folkmängd.  
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Överförmyndarverksamhet 1 308 1 334 1 361 1 388 1 416 
 

Kommunrevision 
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 för kommunrevisionen i separat beslut. Budget för 
Revisionen är ett förslag, i avvaktan på Kommunfullmäktiges beredning av densamma.  
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Kommunrevisionen 848 865 882 900 918 
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Socialnämnd 
 
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.  
 
Socialnämnden har under många år arbetat med anpassning av verksamheten till de 
ekonomiska ramarna. Under 2020 fortsätter det förändringsarbetet och flera åtgärder 
genomförs för att anpassa verksamhetens kostnadsnivå till tilldelade medel.  
 
För att ytterligare förstärka det arbetet har en omfördelning av det tilldelade kommunbidraget 
gjorts inom blocken. Genom detta stärks det förebyggande arbetet, vilket är ett prioriterat 
område, samt arbetet inom individ och familjeomsorgen, vård och stöd. Även färdtjänst har 
fått en ökad tilldelning av medel.  
 
 
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Socialnämnd 
 

  
    Nämndkostnader 1 226 1 238 1 262 1 286 1 311 

 Vård & omsorg enl SOL och HSL  123 359 128 841 132 077 136 888 141 826 
 LOV - hemtjänst & delegerad HSL 36 852 36 396 37 996 39 612 41 656 
 Insatser enl LSS och SFB 67 861 69 883 72 625 75 451 78 372 
 Färdtjänst/riksfärdtjänst 4 099 4 140 4 220 4 302 4 385 
 Förebyggande verksamhet 6 793 6 861 6 994 7 130 7 268 
 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 36 356 37 562 39 161 41 481 43 881 
 Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 9 141 9 232 9 411 9 594 9 780 
 Flyktingmottagande 1 234 722 0 0 0 
 Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända 3 347 3 380 3 446 3 513 3 581 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -900 -1 897 -2 382 -3 421 -3 961 

  
  

   Summa Socialnämnd  289 368 296 358 304 810 315 836 328 099 
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Volymer 
Hemtjänstverksamheten bokslutsregleras, det vill säga utfallet stäms av mot budgeterat antal 
beviljade hemtjänsttimmar och delegerad hälsa & sjukvård. Om det är fler timmar blir det 
tillskott av resurser eller tvärtom. Detsamma gäller ersättning till Försäkringskassan (SFB) för 
statlig personlig assistans.  
  2019 2020 2021 2022 2023 
 Vård & omsorg enl SOL och HSL hemtjänst Timmar 76 000 74 000 77 000 80 000 84 000 
 Hemtjänst & delegerad HSL (beviljad) kr per timme 485 492 493 495 496 
 Insatser enl LSS och SFB (Försäkringskassan) antal personer 26 23 24 25 26 
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Utbildningsnämnd 
 
Driftbudget 
Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, 
skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare. 
 
Budgetåret 2020 kommer att vara ett utmanande år för utbildningsnämndens 
verksamhetsområden. En koncentration av resurserna kommer ske till de lagstadgade 
uppdragen där fokus kommer att vara att bibehålla och utveckla kvaliteten i grundskolan, där 
ett särskilt fokus läggs på att utveckla utbildningen för elever med olika typer av 
neuropsykiatriska funktionsvariationer. 
 
Den stora utmaningen består i att med ungefär samma resurser som föregående år ändå 
kunna ta ett steg framåt när det gäller kvalitet och resultat. Ett exempel är den fortsatta 
satsningen på datorer och läsplattor i grundskolan, ett annat exempel är att ett nytt program 
mot mobbning testas på Thunmansskolan.  
 
Arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer fortsätter samt att skolan ska vara en säker och 
trygg plats. 
 
Under 2020 så kommer grundsärskolan att plockas hem till Knivsta från Uppsala 
 
Förskolan kommer att behöva arbeta med effektiviseringar under 2020, vilket sammantaget 
gäller för samtliga verksamheter.  
 
En viktig nyckel för att utveckla verksamheterna under dessa utmanande förutsättningar 
kommer vara att digitaliseringen påskyndas där så är möjligt. 
 
 
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Utbildningsnämnd 
 

  
    Nämndkostnader 1 448 1 462 1 491 1 521 1 551 

 Förskola, barn 1-5 år 205 631 198 467 201 933 208 397 215 815 
 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 381 594 379 499 388 450 404 029 423 747 
 Grundsärskola 9 635 10 331 10 434 10 643 10 856 
 Gymnasieskola, internt 6 916 7 104 7 669 8 246 8 834 
 Gymnasieskola, externt 81 164 94 275 102 362 108 429 113 469 
 Gymnasiesärskola 4 184 4 226 4 311 4 397 4 485 
 Vuxenutbildning & SFI 3 802 6 959 7 098 7 240 7 385 
 Svenska för invandrare 3 088 0 0 0 0 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -1 950 -4 453 -5 440 -8 045 -9 165 

  
  

   Summa Utbildningsnämnd  695 512 697 870 718 308 744 857 776 977 
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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 och elever i förskola och grundskola ökar något 
långsammare än tidigare år och i linje med folkmängden i stort. För gymnasieskolan sker det 
dock en snabbare utveckling av elevtalet under perioden 2020-2023 ökar de med nära 26 
procent.  
 

  
2019 2020 2021 2022 2023 

 Förskola, barn 1-5 år Antal 1 402 1 334 1 344 1 374 1 410 
 Servicegrad förskola procent 89 89 89 90 91 
 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg Antal 3 140 3 166 3 208 3 271 3 356 
 Gymnasieskola, internt Antal 50 53 56 59 62 
 Gymnasieskola, externt Antal 753 833 887 922 947 

   
  

    Förskola, barn 1-5 år á-pris 146 686 148 776 150 248 151 672 153 060 
 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg á-pris 121 546 119 867 121 088 123 518 126 265 
 Gymnasieskola, internt á-pris 138 320 134 038 136 946 139 763 142 484 
 Gymnasieskola, externt á-pris 107 790 113 175 115 402 117 602 119 819 
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Bygg och miljönämnden 
 
Driftbudget 
Bygg och miljönämnden ansvarar för bygglovhandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, 
miljö- och hälsoskydd och trafikplanering. Nämndens verksamheter är i hög grad 
avgiftsfinansierade. 
 
 
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Bygg- och miljönämnd 
 

  
    Nämndkostnader 1 154 1 190 1 214 1 238 1 263 

 Stadsbyggnad 5 060 5 175 5 279 5 385 5 493 
 Trafikplanering 263 266 271 276 282 
 Miljö- och hälsoskydd 2 878 2 987 3 047 3 108 3 170 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -50 -72 -98 -120 -147 

  
  

   Summa Bygg- och miljönämnd  9 305 9 546 9 713 9 887 10 061 
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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. SKL 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. Tillsammans bidrar alla till kommunens finansiella måluppfyllelse.  
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. 
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Balanskrav och resultatutjämningsreserv 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa 
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (Kommunala 
resultatutjämningsreserver, prop 2011/12:172). Denna reserv kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunkturvariationer.  
 
Resultatutjämningsreserverna (RUR) gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en 
del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som 
uppstår till följd av en lågkonjunktur. Införandet av reserverna kan ses som ett förtydligande 
av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning som kommuner och landsting 
ska ha i sin verksamhet 
 
Enligt Knivsta Kommuns riktlinje kan medel reserveras till RUR när 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 1 
procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 
 
Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska fattas i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med 
bokslut.  
 
Budget 2019 och planperioden 2020-2022 medger ingen avsättning till RUR. Resultatet 
måste uppgå till mer än 1 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning för 
att medge avsättning till RUR, samt att inga underskott finns att reglera. Uttag ur RUR får 
göras om skattetillväxten under innevarande budgetår understiger tioårs genomsnittet, detta 
uttag kan göras vid läggande av budget eller vid befarat underskott under löpande 
kalenderår. 
 
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 hemtjänsttimmar, barn och elever i förskola och 
grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, snöröjning samt SFB 
kommunala kostnaden enligt följande: 
 

- faktiskt antal beviljade hemtjänsttimmar och delegerad HSL mot budgeterad volym, 
räkning ska ske den 10:e i varje månad, 

 
- faktiskt antal barn/elever inom förskola och grundskola samt egen verksamhet inom 

gymnasieskolan 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, 

 
- 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 2018 mot budgeterat antal, 

 
- faktiskt antal individintegrerade elever inom grundskola enligt de räkningar som 

genomförs per 15 april och 15 oktober. 
 
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 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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Bilaga 1 Investeringsplan 2020-2023 
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Bilaga 2 Befolkningsprognos 2019-2023 
2019-05-06    

 

Folkmängd Knivsta kommun 

 
 
 
 
 
 

    

  

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 
0 260 268 273 285 297 
1-5 1 495 1 507 1 520 1 551 1 592 
6-15 3 143 3 188 3 228 3 314 3 398 
16-18 783 858 889 927 941 
19-24 1 058 1 094 1 158 1 247 1 343 
25-44 5 215 5 306 5 336 5 524 5 738 
45-64 4 409 4 531 4 665 4 816 4 961 
65-69 765 743 746 750 765 
70-74 797 829 790 780 756 
75-79 483 520 604 644 684 
80-84 280 301 301 325 356 
85-89 150 155 156 164 179 
90-94 73 72 78 78 76 
95-w 20 20 21 25 29 
Summa 18 932 19 393 19 765 20 432 21 114 
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Bilaga 3 Interna tjänster gemensamma förvaltningen 
 
Fördelningen avser köp av interna tjänster från den gemensamma förvaltningen. Exempel på 
köp av interna tjänster är kontaktcenter, förvaltningsekonomer, verksamhetsutvecklare med 
IT som verktyg, upphandling med mera.  
 
Tjänst Budget Budget Plan Plan Plan 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Kommunstyrelse  
 

  
    Planering verksamhetslokaler 20 21 21 21 21 

 Idrotts- & fritidsanläggningar 40 41 41 41 41 
 Allmän Kultur 68 69 70 71 72 

  
  

   Samhällsutvecklingsnämnd 
 

  
    Gator, vägar 192 195 197 199 201 

 Trafikövervakning 35 36 36 36 36 
 Parker & Naturvård 56 57 58 59 60 
 Teknisk planering  425 431 435 439 443 
 Exploateringsverksamhet 303 308 311 314 317 
 Detaljplaneverksamhet 69 70 71 72 73 
 Avfallsverksamhet 206 209 211 213 215 

  
  

   Socialnämnd 
 

  
    Vård & omsorg enl SOL och HSL  1 025 1 041 1 051 1 062 1 073 

 Insatser enl LSS och Lass 342 348 351 355 359 
 Förebyggande verksamhet 73 74 75 76 77 
 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 597 605 611 617 623 
 Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 223 227 229 231 233 

  
  

   Utbildningsnämnd 
 

  
    Förskola, barn 1-5 år 691 701 708 715 722 

 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 547 556 562 568 574 
 Gymnasieskola, externt 71 72 73 74 75 
 Vuxenutbildning SFI 18 18 18 18 18 

  
  

   Bygg- och miljönämnd 
 

  
    Stadsbyggnad 377 383 387 391 395 

 Miljö- och hälsoskydd 185 188 190 192 194 

  
  

   Totalt nämndernas kommunbidrag 5 563 5 650 5 706 5 764 5 822 
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Bilaga 4 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 ändamålet31 
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 verksamhet1 
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 2020 
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 kommunens 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.  
 
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. 
                                                 
31 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS 2014/124 
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Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB 
ska i all nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen 
är fordon som drivs med fossilfria bränslen. 
 
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, i likhet med Knivstabostäder AB, 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 4: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 tillgrund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ 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. 
 
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  
Kommunfastigheter i Knivsta ABs resultatmål efter finansiella poster, ska över tid uppgå till 3 
procent årligen av omsättningen. Därutöver ska bolaget långsiktigt säkerställa en soliditet 
som lägst uppgår till 10 procent.  
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Liksom övriga kommunorganisationen ska bolaget även initiera ett program för att 
åstadkomma kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden 
med 3 miljon kronor för de tre fastighetsbolagen gemensamt (gäller fastighetsskötsel och 
städ, fastighetsanknuten- och central administration). Åtgärder med utfall ska återrapporteras 
till Kommunstyrelsen löpande under år 2020. Bolaget ska 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 5 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Alsike Fastighets AB bildades hösten 1989 med syfte att utveckla och exploatera Alsike.   
 
Det kommunala ändamålet32 
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 verksamhet2 
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. 
 
Budgetdirektiv 2020 
Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och bidrag till 
kommunens totala samhällsutveckling och därigenom skapa värden för sina ägare.  
 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och 
bolaget ska även implementera kommunens 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 verka för en tågstation och en avfart från E4:an till Alsike. 
 
Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom 
Knivsta kommun, ett avtal ska upprättas mellan Samhällsutvecklingsnämnden och bolaget 
för utbyte av tjänster. 
  
Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på 
kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och 
tjänster när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar. 
 
Alsike Fastighets AB 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. 
  

                                                 
32 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/126 
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För verksamheten gällande kommunala principer 
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det 
geografiska området Alsike, med undantag när Knivsta kommun har behov av stöd i 
utveckling av potentiella exploateringar inom övriga kommunen. 
  
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 efter finansiella poster. Avkastningen ska 
säkra bolagets långsiktiga ekonomiska åtaganden och möjliggöra årlig utdelning till 
kommunen. 
 
Liksom övriga kommunorganisationen ska bolaget även initiera ett program för att 
åstadkomma kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden 
med minst 3 miljon kronor för de tre fastighetsbolagen gemensamt (gäller rörelsens 
kostnader). Åtgärder med utfall ska återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under år 
2020. 
 
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 6 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 ändamålet33 
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 verksamhet3 
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 med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del 
av dessa fastigheter, används för kommunala 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 2020 
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 kommunens 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.  
 
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Knivstabostäder ska i all 
nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen är fordon 
som drivs med fossilfria bränslen. 
 
Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov 
som skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Under mandatperioden (2019-2022) 
ska bolaget påbörjat byggnation av cirka 200 nya lägenheter.  
 
Knivstabostäder får i uppdrag att främja och undersöka byggandet av trygghetsboenden med 
tydligt fokus på lägre boendekostnad, genom statlig subvention eller på annat sätt. 
 
Knivstabostäder ska medverka till att bygga hyresbostäder i enlighet med fyrspårsavtalet. 
 
  

                                                 
33 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/125 
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Knivstabostäder 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 4: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. 
 
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 hyresgäster/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 bolaget även initiera ett program för att 
åstadkomma kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden 
med minst 3 miljon kronor för de tre fastighetsbolagen gemensamt (gäller fastighetsskötsel 
och städ, fastighetsanknuten- och central administration). Åtgärder med utfall ska 
återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under år 2020. 
 
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 7 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 till både privata och kommunala utförare. 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 11 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 succesiv 
implementation av detta program kommer därför ske vartefter avtal med utförare förnyas. 
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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 
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. 
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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.  
 
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 tillfredställande 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 av utförare sker via den 
sammanfattande uppföljningen av internkontrollplanearbetet för nämnderna. Det görs årligen 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, vidare ska återapporteringen innehålla 
nämndernas beslutade uppföljningsplaner.  
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Bilaga 8 Åtgärdsplan för reglering av negativt 
balanskravsresultat 2017-2018 
 
Inledning 
Om balanskravet enligt 11 kap. 10§ lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande 
3 åren. För 2017 var balanskravsresultat negativt med  -18,74 miljoner kronor och för 2018 
var balanskravsresultatet negativt med -18,56 miljoner kronor efter synnerliga skäl. Totalt ska 
37,3 miljoner kronor återställas och budgetåret 2019 är planen att återställa 19,1 miljoner 
kronor. Då kvarstår att återställa 16,2 miljoner kronor och enligt resultatplanen för 2020-2023 
så kommer detta vara genomfört vid utgången av budgetår 2021. 
 
Planen är att underskottet 2017 återställs under 2019, då kvarstår underskottet 2018 att 
återställa. Budgetåret 2020 är överskottet budgeterat till 12,1 miljoner kronor och det betyder 
att av 2018 års negativa balanskravsresultat återstår 4,1 miljoner kronor att reglera under 
budgetår 2021. 
  
Planen möjliggör en reglering av de negativa resultaten inom den tidsgräns som anges i 
kommunallagen för reglering av negativa balanskravsresultat (inom 3 år). 
 
 
Plan reglering negativa balanskravsresultat 2017 2018 2019 2020 2021 
Årets resultat -8 329 -18 330 21 098 12 106 18 758 
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 0 
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 0 
Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 0 0 
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 0 0 
Årets resultat efter balanskravjusteringar -18 740 -20 883 21 098 12 106 18 758 
Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 
Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 
Årets balanskravsresultat -18 740 -20 883 21 098 12 106 18 758 
Balanskravsunderskott från tidigare år 0 -18 740 -37 303 -16 205 -4 099 
Balanskravsresultat att återställa -18 740 -37 303 -16 205 -4 099 0 

      IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -18 740 -37 303 -16 205 -4 099 
-varav från 2017 0 -18 740 -18 740 0 0 
-varav från 2018 0 0 -18 563 -16 205 -4 099 
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen -18 740 -20 883 21 098 12 106 18 758 
+synnerliga skäl att inte återställa 0 2 320 0 0 0 
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom 3 år -18 740 -37 303 -16 205 -4 099 0 
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -18 740 -37 303 -16 205 -4 099 0 
-varav från år 2017, återställs senast 2020 -18 740 -18 740 0 0 0 
-varav från år 2018, återställs senast 2021 0 -18 563 -16 205 -4 099 0 
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Bilaga 9 Uppföljningsplan 
 
Uppföljning Material Inlämnas till kommunkontor Kommunfullmäktige/ 

Kommunstyrelse 
Februari 
Nämnder, styrelse 

 
Ekonomisk helårsprognos 

 
mars 2020 

 
Anmäls i Ks 

Mars 
Nämnder, styrelse 

 
Ekonomisk helårsprognos 

 
april 2020 

 
Anmäls i Ks 

April  
Nämnder, styrelse 

 
Ekonomisk helårsprognos 

 
maj-juni 2020 

 
Anmäls i Ks 

Juli 
Nämnder, styrelse 

 
Ekonomisk helårsprognos 

 
augusti 2020 

 
Anmäls i Ks 

Augusti 
Nämnder, styrelse 

Delårsbokslut, helårsprognos, 
måluppfyllelse, övrig uppföljning 

 
september-oktober 2020 

Delårsbokslut Ks i okt.-nov. 
Delårsbokslut Kf i november 
Helårsprognos anmäls i Kf 

Augusti  
Helägda bolag 

Delårsbokslut, helårsprognos 
Prognos över uppfyllelse av 
ägardirektiv och avkastningskrav 

 
september-oktober 2020 

Delårsbokslut i Ks och Kf (nov) 
Helårsprognos anmäls i Kf 

Oktober 
Nämnder, styrelse  

 
Ekonomisk helårsprognos 

 
november-december 2020 

 
Anmäls i Ks 

November 
Nämnder, styrelse 

 
Verksamhetsplaner 

 
januari 2020 

 
Anmäls i Kf mars 2020 

December 
Nämnder, styrelse 

Årsbokslut, förvaltningsberättelse 
uppföljning av uppdrag, mål,  

 
februari-mars 2021 

Mars/april 2021 i Ks 
april i Kf 

December 
Helägda bolag 

Bolagens uppföljning av 
verksamhet, ägardirektiv, 
avkastningskrav, årsbokslut och 
förvaltningsberättelse 

 
februari-mars 2021 

Mars/april 2021 i Ks 
april i Kf 
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Förord 
 
En kombination av händelser och förändringar i samhället gör att Knivsta kommun står inför 
med mycket stora utmaningar under denna mandatperiod. Ekonomin är satt under hård 
press bland annat beroende på snabb befolkningsökning, avmattning på bostadsmarknaden, 
samt de senaste årens stora investeringar i skolor, förskolor, verksamhetslokaler, gator, 
parker med mera. 
 
Enligt Knivsta.Nu:s uppfattning innebär avtalet som Knivsta kommun skrivit med staten, för 
att Trafikverket ska bygga ut järnvägskapaciteten till fyra spår, alldeles för höga krav på 
snabb befolkningsökning. Knivsta kommun har under de senaste 30 åren ökat antalet 
invånare med 85 procent. Bara en kommun i Sverige har ökat mer procentuellt: Värmdö i 
Stockholm län med 115 procent. 
 
Fyrspårsavtalets löfte om 15 000 nya bostäder innebär en befolkningsökning till år 2057 på 
mellan 160-180 procent av dagens befolkning i Knivsta, alltså på 38 år. Det innebär ett 
tillväxtexperiment på en nivå som få kommuner i Sverige har klarat av. Det är djupt oroande 
att det saknas ekonomiska kalkyler på hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi 
samt analyser av hur den sociala tryggheten påverkas. 
  
Knivsta.Nu vill att kommunen ska omförhandla avtalet med staten för att väsentligt minska 
antalet bostäder som Knivsta ska bygga. 
 
Samhället och dess invånare ställer allt högre krav på leverans av välfärdstjänster samtidigt 
som svårigheter att rekrytera gör det ännu svårare att ens leverera på en tidigare nivå. 
Inflyttningen till Knivsta ökar behovet av god välfärd, men det kommer att behöva 
genomföras med mindre resurser. För att behålla nuvarande servicenivå behöver mycket av 
kommunens verksamhet digitaliseras och nya arbetssätt prövas.  
 
De senaste årens resultat och årets ekonomiska prognos visar tydligt hur oklokt det har varit 
att låta Knivsta växa väldigt snabbt och använda exploateringsintäkterna till löpande drift av 
kommunen. När det blir en nedgång i konjunkturen räcker inte pengarna längre till driften och 
det blir ett par riktigt hårda år framöver som kräver hårda besparingar. 
 
En sammanställning över de senaste årens resultat med stark befolkningstillväxt visar att 
kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. En snabb tillväxt riskerar att förvärra kommunens 
ekonomiska ställning då behoven av nya lokaler ökar för att ta emot de nya invånarna i 
snabb takt. 
 
Exploateringsvinster ska i första hand användas till investeringar och minskas succesivt i 
budgeten under mandatperioden. Vi anser att 20 miljoner per år är en långsiktigt hållbar nivå 
på längre sikt för exploateringsintäkterna. För de närmaste åren ligger exploateringsintäkter i 
nivå med beräknad försäljning. Budgetåret 2020 tas CIK i drift. I december 2015 gjorde 
Knivsta.Nu en överenskommelse med dåvarande majoritet om att använda 
exploateringsmedel för driften av CIK vilket återspeglas i budgetförslaget.  
 
Effektiviseringar som leder till kostnadsminskningar måste göras inom alla delar av 
kommunens verksamhet. Eventuellt kan driften av äldreboendet läggas ut för att uppnå vissa 
samordningsvinster.  
 
För att minska kostnadsökningarna har den generella indexuppräkningen från och med år 
2022 minskats till en procent jämför med två procent eller strax under som har gällt tidigare. 
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Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fastställa Kommunfullmäktiges inriktning för kommunen och Kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag till Kommunstyrelse och övriga nämnder, 
 
att fastställa det av Knivsta.Nu upprättade förslaget till driftbudget och investeringsbudget för 
år 2020, 
 
att fastställa den av Knivsta.Nu upprättade resultatplanen för åren 2021-2023 samt 
investeringsplanen för 2021-2023, 
 
att fastställa de av Knivsta.Nu upprättade budgetramarna för år 2020 för respektive nämnd 
och planeringsramarna för respektive nämnd för åren 2021-2023, 
  
att fastställa finansförvaltningens budget, 
 
att fastställa utdebitering av kommunal inkomstskatt till 21:61 kronor per skattekrona för år 
2020, 
 
att fastställa internräntan till 1,50 procent 2020, 
 
att fastställa gällande taxor för 2020, samt även att nämnderna har möjlighet att justera taxor 
och avgifter upp till 5 procent årligen (avfall, parkeringsavgifter, kulturskola, hemtjänst med 
mera), 
 
att fastställa uppräkningstalet för interna priser till högst 2 procent för 2020, 
 
att fastställa ekonomistyrningsprinciper och regler för bokslutsreglering enligt 
budgethandlingen, 
   
att fastställa ägardirektiv för Kommunfastigheter i Knivsta AB, enligt budgethandlingen  
bilaga 4, 
 
att fastställa ägardirektiv för Alsike Fastighets AB, enligt budgethandlingen bilaga 5, 
 
att fastställa ägardirektiv för Knivstabostäder AB, enligt budgethandlingen bilaga 6, 
 
att fastställa kommunfullmäktiges program för utförare enligt budgethandlingen bilaga 7, 
 
att fastställa åtgärdsplan för reglering av balanskravsresultat 2017-2018 enligt bilaga 8,  
 
att uppdra åt nämnderna att besluta att motta ekonomisk uppföljning med början per februari 
och med sista månad per oktober samt att anmäla densamma till kommunstyrelsen, se 
uppföljningsplan för 2020 enligt budgethandlingen bilaga 9, 
 
  



 
 

Knivsta Kommun, Mål & Budget 2020 7 

 
att uppdra åt nämnder och styrelse att fastställa sina verksamhetsplaner (inklusive 
internbudget) för år 2020 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige senaste i mars 
2020, 
 
att uppdra åt nämnderna att under löpande budgetår besluta om åtgärder som behöver 
vidtas för att nå ekonomi i balans, samt fortlöpande redovisa detta till kommunstyrelsen tills 
ekonomi i balans råder, 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunstyrelsen för nyupptagande av lån till 100 000 000 
kronor under 2020, 
 
att fastställa borgensavgiften till 0,30 procent för kommunala bolag, förutom Knivstabostäder 
AB, från 2020, 

 
att fastställa borgensavgiften till 0,30 procent för Knivstabostäder AB från 2020. 



 
 

Knivsta Kommun, Mål & Budget 2020 8 

Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun 
 
Inledning 
Historiskt har beslut om mål och budget fattats i juni, i den reviderade tidplanen för 
framtagande av mål och budget 2020 har beslutet flyttats till september. Syftet är att 
möjliggöra en bredare och djupare förankringsprocess samt att använda de senaste 
skatteprognoserna för ökad träffsäkerhet i skatteintäkter.  
 
Budgetprocessen startade i oktober 2018 med en omvärldsdag tillsammans med Region 
Uppsala och övriga länets kommuner, därefter tog kommunens egen budgetprocess vid med 
start i januari 2019. På den första budgetdagen bryts omvärldsbevakningen ned till lokal nivå, 
med inriktning mot lagstiftning, regler och förändrade behov i verksamheterna som väsentligt 
påverkar kommunens ekonomi. Dag 2 är fokus riktat mot tillgängliga resurser, nyckeltal, 
statistik och långtidsprognos för den kommunala ekonomin samt uppföljning av de 
kommunala målen. 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.  
 
Under perioden februari-april analyserar nämnderna ett inriktningsbeslut och lämnar 
synpunkter och konsekvensbeskrivningar till kommunstyrelsen på framlagt inriktningsbeslut.  
 
I maj månad bjuder kommunstyrelsen in till budgetdialog med respektive nämnd för att 
diskutera inkomna synpunkter och konsekvensbeskrivningar. Därefter har inriktningsbeslutet 
kompletterats med senaste befolknings- och skatteprognosen och framtagande av ett skarpt 
mål och budgetförslag. 
 
Nedanstående figur åskådliggör tidplan för styr- och ledningsprocessen i kommunen. 
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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 under senhösten. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut om ekonomiska ramar för den fortsatta dialogen i 
februari 2019, nämnderna lämnade sedermera synpunkter och konsekvensbeskrivningar på 
inriktningsbeslutet. Därefter tog en budgetdialog vid i maj månad, där respektive 
nämndsordförande och förvaltningschef fick möjlighet att presentera och fördjupa sig i de 
utmaningar som beskrivs i synpunkter och konsekvensbeskrivningar för kommunstyrelsen. 
 
Detta har sedan blivit input till politiska prioriteringar i det skarpa mål och budgetförslaget. 
Mål och budget 2020 beslutas av kommunfullmäktige i september 2019. 
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019 – 2022  
 

 
 
 

Parti  Antal mandat 
   

 
Moderata Samlingspartiet 5 

   

 

Socialdemokraterna 5 

   
   

 Knivsta.nu   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 
Uppsala län är en liten del av ett litet land i en värld som förändras väldigt snabbt. Sveriges 
och länets framtid avgörs av hur världen kommer att utvecklas under kommande decennier. 
 
Agenda 2030 
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Under agendan finns 17 
mål för en hållbar framtid. Sverige har som mål är att vara ledande i genomförandet av 
agendan. Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för det genomförandet. 
 
Knivsta.Nu anser att det är viktigt att bedriva ett aktivt arbete med att uppfylla de globala 
målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 ska integreras i kommunens styr- och 
ledningssystem och därigenom genomsyra alla våra verksamheter. Knivsta kommun vill 
också bjuda in näringsliv och kommuninvånare att samverka kring genomförandet av 
Agenda 2030 i kommunen.  
 
Kommunen kommer under hösten 2019 att ansöka om medlemskap i närverket Glokala 
Sverige och medlemskapet i detta närverk blir uppstarten i kommunens arbete med Agenda 
2030.  
 
Under budgetåret 2020 fortsätter arbetet med att implementera Agenda 2030 så att de 
globala målen blir styrande i vår kommun.   
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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. 
 
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. 
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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 den senaste långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning öka 
med 3 miljoner invånare fram till år 2060. 
 
Utifrån senare års invandring och befolkningsökning bedöms Uppsala län passera 500 000 
invånare omkring år 2050. 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. 
 
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. 
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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 huvudstadsregionen. 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 
Ekonomirapporten maj 2019, från Sveriges kommuner och landsting (SKL) inleds med 
följande text ”Kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på 
omställning. Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal 
år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar från främst 
skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen. Men den ekonomiskt starka 
perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga.” 
 
Internationell konjunktur 
Den högkonjunktur som varit under många år är nu under avmattning, under 2019 är det 
tydlig att trenden är bruten. Statistiken för den globala handeln har varit svagare än vad SKL 
förutspådde i december 2018. Fallet i den totala världshandelsvolymen under det senaste 
halvåret har historiskt endast överträffats av raset i samband med finanskrisen 2008. I de 
senaste månadernas rapporter från EU-kommissionen, OECD och IMF, har därför 
prognoserna för global BNP reviderats ned. Därmed ser utsikterna för den internationella 
ekonomin svaga ut 2019, framförallt i utvecklade ekonomier. I de flesta länder har dock 
dämpningen för tillverkningsindustri och utrikeshandel ännu inte börjat synas i utfall för 
sysselsättning och arbetslöshet, men SKL bedömer att detta bara är en tidsfråga. 
 
Ett flertal orosmoln påverkar framtidsutsikterna såsom Brexit, men en osäker utgång (hård 
eller mjuk Brexit?). Handelskonflikten mellan USA och Kina kan beskrivas som en berg- och 
dalbana, för upptrappning sedan nedtrappning osv. Det är svårt att se någon snar och enkel 
lösning på förhandlingarna. Det finns även andra spänningar, bland annat en tullkonflikt 
mellan USA och EU, jämfört med för några år sedan tycks förutsättningarna för det globala 
handelsutbytet ha försämrats. I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett 
allvarligt problem. På flera håll ligger idag den offentliga skuldsättningen väldigt högt, en hög 
skuldsättning minskar handlingsutrymmet vid en konjunkturnedgång med följder som 
tvingande budgetåtstramningar.  
 
Kina har under flera år haft en avtagande tillväxt och arbetar aktivt med olika former av 
ekonomisk politik för att stimulera ekonomin, frågan är om det kan bryta trenden av 
sjunkande tillväxt? Och kanske kommer inbromsningen i USA av sig, preliminär statistik för 
BNP under det första kvartalet i år visar sig nu vara oväntat stark. SKL bedömer dock att 
trenden av avtagande tillväxt för mest trolig i både USA och Kina. Det är svårt att se varifrån 
injektioner till en stark global efterfrågan ska komma. Den globala ekonomin står därtill klent 
rustad för att möta en nedgång. På flera håll kvarstår en expansiv penningpolitik samtidigt 
som det finanspolitiska handlingsutrymmet är begränsat i flera länder. 
 
BNP tillväxt internationellt SKL, maj 2019 
 2016 2017 2018 2019 2020 
USA  1,6 2,2 2,9 2,2 1,4 
Kina 6,7 6,8 6,6 6,2 5,9 
EU 2,1 2,7 2,1 1,3 1,2 
Världen 3,4 3,8 3,6 3,1 2,8 
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Tidigare var penningpolitik synonymt med riksbankens styrränta, idag köper även riksbanker 
obligationer för att påverka räntan nedåt. I Sverige är styrräntan negativ (-0,25 %, maj 2019) 
och riksbankens guidning är att den ska höjas till 0-ränta under 2019 och succesivt öka med 
50 punkter årligen fram till 2022. Många bedömare anser att det är mindre sannolikt i och 
med att konjunkturen har mattats av, samtidigt är arbetsmarknaden och inflationen god.  I 
USA har FED (USA riksbank) under några år höjt styrräntan med samma argument som 
Sveriges Riksbank nu anför, d.v.s. en god arbetsmarknad och inflation som tagit fart. Dock 
har marknaden nu börjat prisa in en sänkning av styrräntan med tanke på den globala 
konjunkturavmattning som nu råder. Europeiska centralbanken (ECB) för också en 
lågräntepolitik med obligationsprogram, några åtstramningar från den europeiska 
centralbanken ECB, väntas varken i år eller nästa år. Trots svag omvärld räknar SKL med att 
Sveriges Riksbank kommer höja styrräntan, förutsatt att det inträffar kommer det stärka 
kronkursen, dock från en historiskt svag valuta, vilket normalt påverkar exporten negativt.  
 
 
Svensk konjunktur 
En svagare global marknad där Tyskland, som är en av Sveriges viktigaste exportmarknad, 
nu visar tydliga tecken på avmattning. Utsikterna för den svenska exportindustrin ser därför 
svagare ut än tidigare. En motkraft till den svagare omvärldskonjunkturen finns ännu i den 
svaga svenska kronan, vilken har gynnat svensk export under en rad år. Men denna 
medvind väntas avta i år, när kronan antas börja stärkas och dynamiken så småningom blir 
den omvända. En negativ impuls från valutan på den svenska exporten väntas dock betyda 
relativt sett mindre än avmattningen för tillväxten på svenska exportmarknader. I SKL 
beräkning bedöms inte utrikeshandeln bli något stort sänke för BNP-tillväxten, varken i år 
eller nästa år.  
 
Den lägre BNP-tillväxten kommande år följer i första hand av en svag ökning 
av den inhemsk efterfrågan (konsumtion och investeringar). Lägre vinster och 
ett gradvis lägre kapacitetsutnyttjande, medför en dämpad investeringsutveckling. Offentliga 
investeringar väntas däremot öka starkt både i år och kommande år. Vad som kommer att 
sätta markant avtryck i de totala investeringarna, men också i BNP, är den nedgång i 
bostadsbyggandet som förväntas fortsätta. 
 
Hushållens konsumtion, som var svag under 2018, väntas återhämta sig något i år då 
inbromsningen förra året delvis bestod i engångseffekter. Prognosen för 2020 är en ökning 
som blir ytterligare lite större än 2019. Men konsumtionstillväxten är ändå betydligt svagare 
än under konjunkturuppgången 2015–2016 (närmare 3 %). SKL:s bedömning vilar inte minst 
på den försvagning som förutses på arbetsmarknaden. Lägre sysselsättning är en 
huvudförklaring till att ökningen av den reala disponibelinkomsten bromsar in till endast 0,3 
procent 2020. Även ett förväntat högre ränteläge, som innebär att en stigande andel av 
disponibelinkomsten går till räntebetalningar, hämmar hushållens köpkraft. SKL bedömer 
dock att hushållens sparkvot sjunker framöver, en anpassning av sparandet är mer trolig, 
än en anpassning av konsumtionen.  
 
Trots högkonjunkturen har ökningstakten i både löner och konsumentpriser förblivit måttlig 
de senaste åren. Kanske har förväntningar om låga löneökningar och låg inflation delvis blivit 
självuppfyllande? Även framöver förväntas historiskt sett, och utifrån konjunkturläget, rätt 
dämpade lönelyft, men SKL tror på en försiktig uppväxling i löneökningstakten, bland annat 
då inflation och inflationsförväntningar bedöms ligga kvar på nivåer som är högre än vid 
föregående avtalsrundor. 
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Utsikterna för att KPIF-inflationen ligger kvar nära 2 procent ser goda ut. Den bedömningen 
baseras på flera saker. Inte minst ger KI-barometern stöd för denna syn, i delar av 
näringslivet tycks lönsamheten nu försvagas och försäljningspriserna i flera branscher 
uppvisar entydligt uppåtgående trend. Det är också samstämmigt med statistiken för 
producentpriserna. I producentledet har inflationen i genomsnitt de senaste 12 månaderna 
varit den högsta på mer än tjugo år. Att inflationsförväntningarna åter ligger nära 
inflationsmålets 2 procent har också betydelse. Detta förklarar också varför SKL bedömer att 
räntan kommer stiga kommande år. 
 
Sammantaget är SKL:s bild att BNP tillväxten blir låg (1-2 procent årligen), inflationen nära 2 
procentsmålet eller över, löneutvecklingen nära 3 procent. Med andra att högkonjunkturen 
gått in i en avmattningsfas, där arbetslösheten börja stiga och sysselsättningsgraden 
försvagas. 
 
Nyckeltal för den svenska ekonomin SKL, maj 2019 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
BNP*  2,1 2,3 1,3 1,6 1,6 1,5 
Hushållens konsumtion 2,2 1,2 1,6 2,0 1,5 1,7 
Relativ arbetslöshet 6,7 6,3 6,3 6,5 6,7 6,8 
Timlön, nationalräkenskaperna 2,5 2,2 2,8 3,1 3,2 3,3 
Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,3 2,6 2,9 3,2 3,2 3,3 
Konsumentpris, KPIF 2,0 2,1 1,7 1,9 1,8 2,0 
Konsumentpris, KPI 1,8 2,0 2,0 2,4 2,4 2,6 
*) Kalenderkorrigerad utveckling 
 
Kommunernas ekonomi 
Kommunerna visar enligt 2018 års preliminära bokslut ett resultat på 14 miljarder kronor. Det 
är 10 miljarder sämre än 2017. Resultatet motsvarar 2,6 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Även om resultatet sammantaget är relativt starkt är variationen mellan 
kommunerna stor. År 2018 hade 69 kommuner (24 %) ett negativt resultat, senast det var så 
många kommuner med negativt resultat var 2008. Det som lyft resultaten under åren 2013–
2017 har bland annat varit rea- och exploateringsvinster, under 2018 minskade denna intäkt 
märkbart. 
För Knivsta kommunkoncern är genomsnitt för senaste 5 åren 0,2 procent av skatter, bidrag 
och kommunalekonomisk utjämning, de senaste 2 åren har haft negativt resultat och det är 
ett dystert facit i en högkonjunktur. 
Resultatet för 2017 har i efterhand justerats ned väsentligt eftersom intäkter från försäljning 
av kvarteret Virkesladan felaktigt redovisats där, trots att försäljningen inte hade genomförts 
under det året. Då var uppfattningen att det inte var olagligt att bokföra avtalade försäljningar. 
   
 
Kommunernas resultat  2014 2015 2016 2017 2018 

Procentuellt överskott (alla kommuner) 2,2 3,0 4,2 4,4 2,6 
Procentuellt överskott Knivsta kommun 0,6 0,2 2,9 -0,9 -1,8 
Procentuellt överskott Knivsta 
kommunkoncern 2,1 4,8 6,3 0,7 -1,9 

 
De senaste årens goda konjunktur har varit bra för skatteunderlagstillväxten och gynnsamt 
för försäljning av kommunal mark, dessa år är nu över, enligt SKL. Den framtida utvecklingen 
påverkas främst av en svagare sysselsättningsökning, vilket innebär mycket svag real ökning 
av skatteunderlaget (beräknad real ökning 2020 är 0,3 procent) detta inträffar samtidigt som 
den demografiska kostnadsutvecklingen nu väntas ta fart. 
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Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
SKL, maj  4,5 3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 
Regering, apr  4,5 3,9 3,1 3,2 3,5 3,8 
ESV, mars  4,5 3,6 3,3 3,5 3,1 3,1 
SKL, feb  4,5 3,6 2,9 2,9 3,8 4,0 
SKL, maj Real ökning 1,0 1,1 1,2 0,3 0,3 1,0 

Källa SKL maj 2019, kommunen använder sig av SKL skatteprognos för beräkning av budget 
och prognoser.  
 
Under 2018 var kommunernas sammantagna kostnadsutveckling i fasta kostnader priser 
endast 0,9 procent. Det kan jämföras med en ökning på 1,5 procent om kostnaderna skulle 
ha tillåtits öka i takt med demografin. Den största förklaringen till den låga utvecklingen är att 
kostnaderna för flyktingmottagandet minskade. 
 
För kommande år kommer dock det demografiska trycket göra större avtryck i kommunernas 
verksamheter för barn, unga och gamla. Åren 2000–2012 låg det beräknade 
kostnadsökningar från det demografiska trycket på 0,5 procent per år i genomsnitt. Framöver 
beräknas det växlas upp rejält och förväntas ligga kring 1,1 procent åren 2019–2022, vilket 
behöver relateras till den reala utvecklingen av skatteunderlagstillväxten kommande år.  
 
Kommunerna har även stora investeringsbehov, dels i nya fastigheter, VA och ny 
infrastruktur etcetera, men framöver också i underhåll av äldre verksamhetsfastigheter och 
äldre infrastruktur. Investeringarna leder ofta till ökade kapitaltjänstkostnader och vi 
nyinvesteringar också driftkostnader för personal och verksamhet med mera. 
 
Kommunernas investeringar kan finansieras genom avskrivningar, positivt resultat, inkomster 
av försäljning, användning av befintlig likviditet eller genom extern upplåning. 
Exploateringsverksamheten (försäljning av förädlad mark) har senaste åren genererat stora 
positiva kassaflöden. Vissa kommuner får ett betydande nettotillskott från 
exploateringsverksamheten, andra går back.  
 
Pensionskostnaderna i kommuner och landsting har varit ett bekymmer i många år. En del 
av problemet är att utbetalningar från den gamla pensionsskulden ”pay-as-you-go” belastar 
resultatet. Det innebär att de anställdas pensioner belastar kommunsektorns resultat dubbelt 
under en lång period, både för tidigare anställda och för dagens anställdas 
pensionsintjänade. Utbetalningarna på den gamla pensionsskulden är nu på topp och ökar 
inte längre realt sett. Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ändå 
kraftigt ökade pensionskostnader framöver, under 2020 kommer det ha en stor påverkan på 
ekonomin. 
 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), SKL maj 2019 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Arbetskraftskostnader 3,6 3,2 2,6 3,2 3,2 2,9 
Övrig förbrukning 2,9 2,5 2,2 2,4 2,4 2,5 
Sammanvägd prisändring 3,4 2,9 2,5 3,0 2,9 2,8 
 
 
Detta innebär att kommunerna har en stor ekonomisk utmaning framför sig, många 
kommuner vittnar om ett besvärligt ekonomiskt läge för 2019. Många kommuner vittnar om 
besvärliga ekonomiska förutsättningar för 2019. I SKL:s enkät till ekonomicheferna svarar 84 
procent att de ekonomiska förutsättningarna är sämre 2019 än 2018 (då var 4:e kommun 
gjorde underskott), medan 5 procent bedömer att det är bättre.  
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För att ekvationen ska gå ihop i offentlig sektor är SKL:s bedömning av överskottsmålen 
kommer krympa i år och nästa år och landar vid ett sparande nära noll 2019–2020. För 2020 
räknar SKL också med att den genomsnittliga skatten kommer öka med 5 öre, för att möta 
framtida kostnadstrycket. På längre sikt krävs mer än bara sänkta överskottsmål och höjd 
skatt, effektiviseringar genom ny teknik, förändrade uppdrag etc.    
 
Sammantaget, ger SKL en bild av utmanande år framöver, svagare skatteunderlagstillväxt i 
kombination med växande och åldrande befolkning samt stora investeringar. 
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Ekonomisk långtidsprognos för Knivsta kommun 
Långsiktiga beräkningar av den finansiella situationen är nödvändiga att ha som underlag för 
diskussioner rörande prioriteringar och ambitioner i kommunen. Frågor som den långsiktiga 
analysen berör och delvis ger svar på är exempelvis: Hur ser Knivstas ekonomiska 
förutsättningar ut på lång sikt? Behöver skatten höjas för att klara ökade kostnader och möta 
medborgarnas behov av och krav på service? Vilka effektiviseringskrav ställs för en ekonomi 
i balans? Hur påverkar befolkningstillväxten ekonomin? Vad blir konsekvenserna av 
investeringsplanen innehållande bland annat idrottsanläggningar? Med lång sikt avses i det 
här sammanhanget den närmaste åttaårsperioden, det vill säga fram till och med år 2026 (så 
långt fram som SKL:s modellverktyg för skatter och bidrag sträcker sig). Den långsiktiga 
prognosen utgår från delvis andra antaganden än under planeringsperioden 2020-2023. 

Demografisk utveckling 
Befolkningstillväxten påverkar i hög grad både kommunens intäkter i form av skatter och 
kommunalekonomiskt utjämningssystem och kostnader. Det gäller både den nationella 
befolkningsutvecklingen och kommunens egen utveckling. 
 
Intäkterna från skatter och utjämning bestäms av befolkningsutvecklingen, men även av hur 
sammansättningen av rikets befolkning förändras. Intäkterna ökar vid befolkningstillväxt 
oberoende av invånarnas ålder och inkomst då skillnader för det till största delen justeras via 
inkomstutjämningen. De demografiska förhållandena i Sverige ändras framöver då antalet 
äldre ökar i förhållande till personer i arbetsför ålder, vilket leder till att allt fler ska försörjas. 
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 vänder sig till som påverkar. 
 
Visionen är att folkmängden i Knivsta ska ligga på 20 000 - 25 000 invånare år 2025. Enligt 
den senaste befolkningsprognosen, som återigen är nedreviderad, kommer detta att uppnås 
och befolkningen beräknas ligga i mitten av spannet år 2025. För att nå dit behöver 
kommunen växa med i genomsnitt 2,8 procent per år kommande år, vilket är nästan en 
procentenhet lägre per år än den genomsnittliga tillväxttakten i Knivsta den senaste 
femårsperioden. Tillväxten 2019 beräknas bli den lägsta sedan kommunstarten på grund av 
låg byggnation. 
 
Befolkningsprognosen bygger på byggnationsplaner i kommunen samt statistik från 
Statistiska centralbyrån (SCB). Befolkningsökningen beror i huvudsak på ett positivt 
inflyttningsnetto, men även födelsenettot är positivt i kommunen. För att prognosen ska 
uppnås krävs att byggnationsplanerna blir verklighet och en osäkerhet finns alltid i 
prognoser, i det här fallet främst vad gäller när bostadsprojekt i Västra Knivsta och Alsike 
Nord Etapp II kan stå färdiga för inflyttning. 
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Diagram befolkningsökning 2002-2018 och befolkningsprognos 2019-2026 

 
 
Kommande period 2018-2026 framträder ett mönster där den åldersgrupp som kommer att 
öka mest procentuellt sett är 75–84-åringar. 
 
Diagram befolkningstillväxt per åldersgrupp 2018-2026 
 

 
 
Totalt sett beräknas befolkningen öka med över en femtedel till och med 2025 och det ökade 
behovet av kommunal service till följd av detta blir påtagligt. 
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Långtidsprognos för intäkter 
En kommun har färre alternativ för att påverka intäktssidan än kostnadssidan. Skattesatsen 
är den uppenbart påverkbara faktorn, men även exploatering i viss grad. Kommunalskatten i 
Knivsta höjdes med 70 öre 2019. Knivsta.Nu har ambitionen att sänka skatten kommande år 
för att återställa nivån till det som gällde 2018. En förändring av skattesatsen med 50 öre 
påverkar skatteintäkterna med omkring 25 miljoner kronor per år under perioden.  
 
Intäkterna från utjämningssystemet är en stor del av kommunens ekonomi. 
Inkomstutjämningen ligger på omkring 50 miljoner kronor 2020 och ökar sedan successivt till 
drygt 100 miljoner kronor 2026. Bidraget från kostnadsutjämningen sjunker kraftigt 2020 
jämfört med 2019 på grund av en lägre befolkningstillväxt och ökar sedan från 25 till ett 
genomsnitt på 45 miljoner kronor kommande år, främst kopplat till befolkningsökningen och 
den ersättning för snabb tillväxt som systemet genererar. I beräkningen ligger en 
värdesäkring av de generella statsbidragen. Någon värdesäkring till dagens nivå inte är 
garanterad, men på lång sikt är antagandet att en värdesäkring kommer att ske. Utan 
värdesäkring skulle intäkterna ligga 36 miljoner kronor lägre 2026. 
 
Övriga intäkter består till största delen av avgiftsintäkter för barn- och äldreomsorg, 
finansiella nettointäkter (bland annat utdelningar från de kommunala bolagen) och eventuella 
exploateringsvinster. Exploateringsvinsterna ligger i den långsiktiga prognosen på 13 
miljoner kronor per år i genomsnitt från och med 2021, då de justerats ned till en långsiktig 
nivå på 1 procent av skatter och bidrag för att aldrig vara den avgörande faktorn för att 
kommunen uppvisar ett underskott (gäller vid ett överskottsmål på 1 procent). Vid nivån på 
44 miljoner kronor exploateringsvinster, enligt liggande plan, är motsvarande andel 3,4 
procent i genomsnitt under perioden. Totalt sett ökar kommunens intäkter inklusive 
finansnetto med i genomsnitt 65 miljoner kronor eller 4,2 procent per år till och med 2026. 
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Långtidsprognos för driftkostnader 
Mot intäkterna ställs en beräkning av kommunens framtida kostnader. Kostnadstrycket 
utgörs främst av lönehöjningar, hyresuppräkningar och tillkommande hyror (egen regi), 
ökade utgifter för entreprenader (extern utförare), inflation, det demografiska trycket samt 
politiska ambitioner. 
 
Den framtida efterfrågan på kommunal verksamhet kan uppskattas genom en demografisk 
framskrivning, givet befolkningsutvecklingen och ett konstant utnyttjandemönster av 
kommunens tjänster, det vill säga vid oförändrade servicenivåer, inskrivningsnivåer, antal 
timmar i förskolan för barn till föräldralediga etc. Vid en sådan framskrivning ser kommunen 
totalt sett kostnadsökningar om ca 65 mkr, eller 4,2 procent, per år framför sig, vilket precis 
motsvarar den genomsnittliga intäktsökningen. 
 
SKL bedömer att pris- och löneförändringar i kommunal sektor 2022 kommer att uppgå till 
2,8 procent och denna utveckling används i framskrivningen efter nuvarande planperiods 
slut, d v s för åren 2024-2026. Nämndernas effektiviseringsbeting har inte utökats ytterligare 
efter nuvarande planperiods slut. 
 
Kommunernas kostnader har dock historisk sett ofta ökat snabbare än vad som varit 
motiverat av demografin samt kostnadstrycket i form av löneökningar och inflation. Trots 
detta finns det i riket en allmän uppfattning hos invånarna om att vi lägger mindre pengar på 
välfärd idag än tidigare. Det har handlat om ambitionshöjningar både från kommunernas sida 
och från statens, att kraven på tjänsternas innehåll ökat (exempelvis när det kommer till 
lokaler, personalens utbildning, teknisk utrustning mm) samt att inskrivningsgraden i 
exempelvis förskola och fritidshem har ökat. Detta kan även i framtiden komma att driva upp 
kostnaderna ytterligare. Om volymuppräkning skedde för fler verksamheter såsom kultur och 
fritid, övrig utbildning och individ- och familjeomsorg skulle kostnadsutvecklingen tillta. 
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Långtidsprognos för resultat 
Vi kan konstatera att svaga resultat indikeras under perioden, särskilt under åren 2021-2025, 
i grundscenariot. Gapet mellan intäkter och kostnader innebär att kommunen inte har 
möjlighet att fullt ut finansiera det demografiska trycket, löne-och prisuppräkning samt uppnå 
resultatmålet på 1 procent. 
 
Tabell långsiktig resultatprognos för Knivsta kommun 2020-2026, tkr 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Resultat, tkr 15 561 -13354 -17434 -4 101 -3 126 9 072 26 770 
Överskottsmål 1 % 11 113 11 708 11 948 12 760 13 544 14 397 15 380 
Effektiviseringskrav, tkr 0 -25 242 -29 382 -16 861 -16 670 -5 325 0 

 
Resultatet jämförs med en nivå på 1 % överskott och skillnaden däremellan utgör 
effektiviseringskravet alternativt skatteökningstrycket eller omprioriteringsbehovet för en 
hållbar ekonomi på lång sikt och uppgår till 12 miljoner kronor i genomsnitt. 
 
Dessutom behöver kommunens ekonomiska obalans från 2017 och 2018 på totalt 35 
miljoner kronor vara återställd senast 2021, vilket ökar kravet de närmaste åren. Skulle 
hänsyn till investeringarna tas genom att kompensera för avskrivnings- och driftkostnader 
enligt historisk trend ökar underskottet. Vid exploateringsvinster enligt liggande plan 
förbättras dock resultatet. 
 
En jämförelse mot tidigare långtidsprognos visar på sämre framtidsutsikter i början av 
perioden (2021-2023), men det motsatta förhållandet därefter. En stor del av förklaringen till 
försämringen ligger i regeringens beslut att dra in statsbidraget gällande byggbonus samt att 
budgeterade framtida utdelningar från de kommunala bolagen har dragits ned. En större 
positiv resultatmässig effekt kommer av att även posten aktiv personalpolitik har dragits ned i 
budgeten. Den senaste befolkningsprognosen, som visar på en långsammare 
befolkningstillväxt än de tidigare gav, trots ett stort tapp vad gäller det så kallade 
eftersläpningsbidraget för snabb tillväxt, ger en positiv nettopåverkan på framtida resultat. 
 
Diagram årliga förväntade resultat samt överskottsmål 2020-2026, tkr 

 
 

-20 000

-15 000

-10 000

-5 000

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Resultat, tkr

Överskottsmål, tkr



 
 

Knivsta Kommun, Mål & Budget 2020 26 

 
Det finns en osäkerhet i alla prognoser och därför visas i diagrammet nedan ett antal 
alternativa resultatscenarier: 

1. Kostnadsökningar för nämnderna med 0,5 procent årligen utöver vad som förklaras 
av priser, löner och demografi 

2. 2 procent indexering av kommunbidraget 2024-2026 i stället för 2,8 procent 
3. Exploateringsvinster som uppgår till 2 procent av skatter och bidrag i stället för 1 

procent 
4. Utebliven skattesänkning på 50 öre 2022 

 
Diagram resultat vid olika alternativa scenarier samt överskottsmål, 2020-2026, tkr 

 
 
Resultaten varierar kraftigt mellan de olika scenarierna. Samtliga scenarier förutom det med 
0,5 procent ytterligare kostnadsökningar ger bättre framtidsutsikter än grundscenariot. 
Scenariorna med utebliven skattesänkning respektive lägre indexering ger de två högsta 
resultaten 2026 och båda scenarierna uppnår även överskottsmålet ackumulerat för 
perioden. Inget av scenarierna uppnår dock ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag 
samt en återställning av underskotten 2017 och 2018 till och med 2021, för att det ska 
uppnås krävs att exploateringsvinsterna uppgår till nivåerna i liggande plan. 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Grundscenario 12 106 -13 534 -17 434 -4 101 -3 126 9 072 26 770
Kostnadsökningar 0,5 % utöver 6 011 -19 805 -23 909 -10 855 -10 266 1 566 18 861
2 % indexering 2024-2026 12 106 -13 534 -17 434 -4 101 8 009 32 181 62 728
Exploateringsvinster 2 % 12 106 -1 827 -5 485 8 659 10 419 23 469 42 150
Utebliven skattesänkning 2022 12 106 -13 534 8 989 23 712 26 149 40 224 60 017
Överskottsmål, 1 % 11 113 11 708 11 948 12 760 13 544 14 397 15 380
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Långtidsprognos för investeringar och investeringsrelaterade 
kostnader 
Knivsta har en period med höga investeringsvolymer framför sig. Investeringar påverkar 
kommunens ekonomi på flera sätt, genom avskrivningskostnader, lokalhyror samt 
räntekostnader då investeringar i många fall lånefinansieras. Kommunens investeringar, 
inklusive bolagen, prognostiseras uppgå till drygt 1 miljard kronor under perioden 2020-2026, 
bland annat utifrån ett antagande om en genomförandegrad på 50 procent av 
investeringarna i kommunens investeringsplan. Behovet av exempelvis nya förskolor, skolor 
och äldreboenden följer av befolkningstillväxten och nya lokaler påverkar investeringsnivån. 
Även om investeringarna genomförts av andra aktörer än kommunen hade ekvationen blivit 
ungefär densamma, med antagandet att alla investerar/bygger till samma kostnad. 
 
Vad gäller fritidsanläggningar så är ett projekt långt gånget, CIK, och Vrå Idrott och Kultur 
(VIK) ligger i investeringsplanen. Infrastrukturen behöver också utökas och förbättras varje år 
framöver. Gymnasieskola, anslutning till Käppala, medfinansiering av infrastruktur kring en 
eventuell ny station i Alsike samt av motorvägs på/avfart är i diskussions- eller 
planeringsstadiet, men kan delvis ligga längre fram i tiden. 
 
Diagram Investeringsrelaterade kostnader (avskrivningar och hyror) 2020-2026, tkr 

 
 
Totalt handlar det om en driftkostnadsökning för avskrivningar och hyror med knappt 110 
miljoner kronor 2026, jämfört med 2019. Till detta kommer merkostnader i form av räntor, 
energi, underhåll, städning och renoveringsbehov. Andelen av de totala kostnaderna 
kommer att öka från en nivå kring 17 procent 2018 till en nivå kring 19 procent 2026, vilket 
betyder att en lägre andel av intäkterna kvarstår till verksamheten, då kostnaden för 
kapitaltjänst och hyra beräknas öka snabbare, än såväl befolkning som skatteintäkter. 
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Långtidsprognos för låneskuld och ränta 
Kommunens investeringsutrymme (egenfinansiering av investeringar) utgörs av årets 
resultat, avskrivningar, amorteringar (för närvarande 0) samt befintlig kassa, resterande del 
av investeringarna behöver lånefinansieras. I diagrammet nedan redovisas en 
prognostiserad finansieringsanalys, det vill säga egenfinansiering i förhållande till 
lånefinansiering, för kommunen exklusive bolagen. 2020 har kommunen fortfarande inget 
lånebehov på grund av befintlig kassa, men från och med 2021 har kommunen ett lånebehov 
i scenariot där 50 procent av investeringarna i investeringsplanen genomförs. 
 
Diagram Finansieringsanalys kommun 2020-2026, tkr 

 
 
Totalt sett summerar lånebehovet till knappt 200 miljoner kronor under perioden och 
investeringarna kommer i stor utsträckning att vara lånefinansierade under några år. 
 
Även bolagens låneskuld beräknas öka de kommande åren och kommunens totala lån 
uppgå till 1,75 miljarder kronor. Räntans betydelse kommer med andra ord att öka för varje 
år och 1 procents ränteförändring kommer att påverka driftkostnaderna med närmare 18 
miljoner kronor år 2026. Räntans utveckling i framtiden är naturligtvis osäker, men den 
kommer inte att bli lägre. 
 
Möjligheter att minska lånebehovet är antingen genom högre resultat (höjt överskottsmål) 
eller att ytterligare prioritera bland investeringarna. 
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Framtida utmaningar och möjligheter 
Den långsiktiga analysen syftar till att tydliggöra Knivstas finansiella ställning inom den 
närmaste framtiden så att fokus kan läggas på att lösa framtidens utmaningar. 
 
En utmaning är att nå överskottsmålet som för närvarande ligger på 1 procent av skatter och 
intäkter. En annan är att de kommande åren indikerar en fortsatt ökning av 
investeringsrelaterade kostnader i form av hyror och avskrivningar, vilket får som 
konsekvens att pengen som blir kvar att göra verksamhet för varje år urholkas. 
 
En annan risk framöver är ökad räntekostnad. En höjning med upp till 2 procent bedöms 
kunna rymmas inom upprättade hyresavtal, över denna nivå kan det påverka kommunen 
genom att hyresavtal behöver skrivas om för att finansiera lån som finns i de kommunala 
bolagen. 
 
Knivsta har ett flertal möjligheter och verktyg att ta till för att parera kommande års 
utmaningar, varav några har illustrerats i de olika scenarierna ovan. Effektiviseringssåtgärder 
har redan initierats i kommunen och arbetet fortsätter framöver. 
 
För att få en långsiktigt hållbar ekonomi behöver den kommunala budgetens beroende av 
exploateringsintäkter minskas betydligt. Det arbetet påbörjas redan under de kommande 
åren.  
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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 visionen, regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030. 
De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och 
nämnder ska bidra. Utifrån vision, kommunfullmäktiges mål, relevanta styrdokument etc. bör 
kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer.  
 
Kommunfullmäktiges mål och indikatorer är övergripande, därför ska nämnder och 
förvaltning i verksamhetsplaner sätta målnivåer i dialog som är relevanta och realistiska. 
Vidare ska mål, indikatorer och målvärden kopplas ihop med beslutade politiska 
styrdokument.  
 

Värde  
Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet  
 
Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans.  
Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad.  
Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 
tillvara.  
 

Bo och trivas  
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare  
 
Mål 4: Knivsta kommun ska verka för att omförhandla avtalet med staten och regionen med 
syfte att väsentligt minska antalet bostäder som fyrspårsavtalet föreskriver. 
Mål 5: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och 
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet.  
Mål 6: Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull 
fritid. Invånarna ska ges ökat tillträde till idrottsanläggningar och andra kommunala lokaler. 
Mål 7: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa.  
 

Växa  
I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och stöd i livets alla 
skeden  
 
Mål 8: Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga 
villkor och höga resultat.  
Mål 9: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.  
Mål 10: Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.  
 

Värna  
Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet.  
 
Mål 11: Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk 
hållbarhet optimeras.  
Mål 12: Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun.   
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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 landstings skatteunderlagsprognos per maj 2020, korrigerad med 
kommunens befolkningsprognos. Skattesatsen som använts är 21:61 kr. Fastighetsavgiften 
är enligt senaste prognos från SCB. 
 

Resultatbudget 
Det budgeterade resultatet för verksamhetsår 2020 uppgår till 15,5 miljoner kronor. Det 
finansiella målet uppgår till 1,4 procent av finansnetto, skatter och 
kommunalekonomiskutjämning.  
 
Knivstas ekonomi är på många sätt direkt kopplad till kommunens vision med fokus på bland 
annat befolkningstillväxt. Kommunen står därför inför stora utmaningar, bygget av en stad 
innebär fler invånare som ställer krav på utökad kommunal service vilket kommer under 
kommande planperiod påverka alla verksamhetsområden, liksom genomförande av 
investeringar i utbyggd infrastruktur såsom vägar, cykelvägar, vatten och avlopp etc.  
 
En alltför snabb tillväxt av befolkningen blir en tung belastning på kommunens ekonomi. 
Exempel från andra snabbväxande kommuner som Waxholm visar att kostnader för en 
snabb tillväxt äts ökar snabbare än intäkterna.  Under de senaste 30 åren är det bara en 
kommun i Sverige som har vuxit snabbare än Knivsta: Värmdö som ökat sin befolkning med 
115 procent. Siffran för Knivsta är 85 procent. Enligt fyrspårsavtalet ska Knivsta öka den 
takten till en nivå på 150-200 procent de närmaste 38 åren. Så snabbt har nästan ingen 
kommun i Sverige vuxit i modern tid. 
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Investeringar 
Investeringsutgiften för planperioden beräknas till 522 miljoner kronor och för budgetår 2020 
finns 115 miljoner kronor avsatta till investeringar. Investeringsplanen framgår av Bilaga 1. 
 
Investeringar i nya verksamhetslokaler beställs av kommunen och verkställs ofta 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. 
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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 1 kr +/- 47,9 
Befolkning, förändring med 100 personer +/- 5,5 
Utjämning och statsbidrag, förändring med 1 % +/- 1,2 
Löner, förändring med 1 % +/- 5,8 
Priser varor och tjänster, förändring med 1 % +/- 7,0 
Ränta låneskuld, förändring med 1 % +/- 13,4 
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Resultatbudget 2020 och resultatplan 2020-2023 

 
 
 

   

(Belopp i mnkr) Budget Budget Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 314,4 313,0 312,7 310,2 306,6
Verksamhetens kostnader -1 389,8 -1 412,0 -1 450,0 -1 487,4 -1 539,9
Avskrivningar -45,0 -40,0 -41,0 -42,0 -43,0
Verksamhetsresultat ¹ -1 120,4 -1 139,0 -1 178,3 -1 219,3 -1 276,3

Skatteintäkter 980,6 1 035,4 1 088,6 1 105,0 1 163,1
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift ² 149,4 110,6 116,9 118,7 135,1

Finansiella intäkter 18,5 15,7 4,8 12,0 12,1
Finansiella kostnader -7,0 -7,1 -7,4 -7,7 -8,0

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 21,1 15,6 24,6 8,6 26,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 21,1 15,6 24,6 8,6 26,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 21,1 15,6 24,6 8,6 26,0

Specificering vissa poster 

¹Verksamhetens nettodriftskostnad exkl avskrivningar
Nämndernas budgetramar 1 415,0 1 437,9 1 474,0 1 510,4 1 562,3
Nämndernas externa intäkter -218,0 -222,0 -226,0 -231,0 -236,0
Exploateringsvinst -44,0 -44,0 -42,0 -34,0 -25,0
Statsbidrag maxtaxan -11,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0
Generella statsbidrag -4,6 -2,8 0,0 0,0 0,0
Avgifter förskola -24,0 -25,0 -25,3 -25,5 -25,8
Avgifter äldreomsorg -6,0 -6,5 -6,7 -6,8 -7,0
Hyresintäkter -6,7 -6,8 -6,8 -6,8 -6,9
Pensionsutbetalningar 7,9 7,5 7,8 8,3 8,5
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering 4,0 2,5 4,0 4,0 4,0
KS aktiv personalpolitik 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Kompensation nämnder aktiv personalpolitik åren efter 1,9 1,5 3,1 4,6 6,1
Ks prioriterat 12,0 8,6 8,3 8,3 8,3
KS skola 1:1 (datorer) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Ks utvecklingsmedel (digitalisering/personaleffektivisering)
Ks reserv och omställningsmedel (statens ersättning otillräcklig)
Summa Budgetramar 1 131,7 1 150,3 1 189,7 1 230,8 1 287,9
Avgår internränta -5,3 -5,3 -5,4 -5,5 -5,6
Avgår avskrivningar -45,0 -40,0 -41,0 -42,0 -43,0
Summa 1 081,4 1 105,0 1 143,3 1 183,3 1 239,3

²Kommunalekonomisk utjämning o fastighetsavgift
Inkomstutjämning 70,0 50,4 37,3 49,1 62,8
Kostnadsutjämning 68,6 37,5 56,1 51,7 60,8
Regleringsavgift/bidrag 8,2 20,9 22,3 17,4 12,0
Lss-utjämning -30,9 -32,8 -33,6 -34,2 -35,3
Fastighetsavgift 33,5 34,7 34,7 34,7 34,7
Summa 149,4 110,6 116,9 118,7 135,1
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Balanskravsbudget Budget Budget Plan Plan Plan 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

  
  

   Årets resultat 21,1 15,6 24,6 8,6 26,0 
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 21,1 15,6 24,6 8,6 26,0 
avgår medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,0 
tillägg medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets balanskravsresultat 21,1 15,6 24,6 8,6 13,0 
avgår synnerliga skäl att inte återställa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Balanskravsresultat från tidigare år -37,3 -16,2 -0,6 0,0 0,0 
Summa balanskravsresultat -16,2 -0,6 23,9 8,6 13,0 

 
      

Balanskravsresultat att reglera -16,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 
 
 
Kommunal skattesats, kr 

      
 

Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

   
  

   Knivsta kommun 20,91 21,61 21,61 21,41 20,91 20,91 
Landstingsskatt Uppsala Län* 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 
Summa skattesats 32,62 33,32 33,32 33,12 32,62 32,62 

   
  

   Medlem i Svenska Kyrkan 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
Begravningsavgift 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

   
  

   Summa skattesats inklusive kyrkoavgift 33,89 34,60 34,60 34,40 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 mkr.´ 
 
Från mandatperiodens start är det stort fokus på förändringsarbete, både ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt. Nämnder har fått ett effektiviseringsbeting om 0,5 procent årligen. I 
budgeten för 2020-2023 har medel omdisponerats efter politiska prioriteringar, den kan 
innebära både omfördelning, ökning eller minskning av resurser. Medel för idrotts- och 
fritidsanläggningen CIK kvarstår sedan tidigare i budgetramarna.  
 
Indexeringen 2020 är differentierad men i huvudsak 1 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 SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) under planperioden. 
 
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. 
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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 statsbidrag, avgifter för förskola, äldreomsorg, 
utdelning från bolag samt ett internt påslag för personalomkostnader utgör 
finansförvaltningens intäkter. Nämndernas kommunbidrag är naturligtvis den största 
utgiftsposten. Arbetsgivaravgifter, pensionsutbetalningar och externa finansiella kostnader 
utgör andra utgiftsposter. 
 
Kostnader för volymreglering och finansiering av drift vid investering finns budgeterade 
centralt under finansförvaltningen, avsättningen är 2,5 miljoner kronor för år 2020. En 
avstämning mot faktiskt utfall görs i boksluten och regleras mot respektive nämnd 
(utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnd och socialnämnd). Om volymen blir lägre 
än vad nämnderna har fått peng för så sker återbetalning till finansförvaltningen.  
 
Aktiv personalpolitik, posten ger kommunsstyrelen möjlighet att genomföra exempelvis 
personalfrämjande åtgärder eller särskilda lönesatsningar under budgetåret.  
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INTÄKTER
Kommunalskatt* 912 639 980 643 1 040 079 1 035 419 1 088 561 1 104 993 1 163 129
Inkomstutjämning 48 679 69 997 58 437 50 360 37 347 49 089 62 804
Kostnadsutjämning 57 902 68 612 51 346 37 458 56 141 51 677 60 779
Regleringsavgift/strukturbidrag 2 822 8 190 13 172 20 875 22 281 17 397 12 044
Lss-utjämning -21 474 -30 917 -31 536 -32 837 -33 552 -34 230 -35 287
Slutavräkning -3 629 0 0 0 0 0 0
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning 996 940 1 096 524 1 131 498 1 111 275 1 170 778 1 188 927 1 263 469
Fastighetsavgift 31 823 33 522 33 522 34 726 34 726 34 726 34 726

Exploatering - vinst 5 959 44 000 44 000 44 000 42 000 34 000 25 000
Statsbidrag maxtaxa 6 119 11 000 11 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Riktade statsbidrag 11 786 4 636 2 780 2 780 0 0 0
Avgifter förskola och skolbarnomsorg 24 356 24 000 24 240 25 000 25 250 25 503 25 758
Avgifter äldreomsorg 6 268 6 000 6 160 6 500 6 665 6 832 7 000
Hyresintäkter 6 431 6 730 6 765 6 765 6 800 6 830 6 850
Övrigt (momsrättelse) 2 103
PO-pålägg (intern) 162 544 114 796 114 852 159 838 161 436 161 507 163 122
SUMMA exploatering, avgifter och övrigt 225 565 211 162 209 797 250 883 248 151 240 672 233 730

KOSTNADER 1,6% 2,6% 2,5% 3,7%
Kommunbidrag/nettokostnad -1 126 554 -1 196 979 -1 237 372 -1 215 850 -1 248 022 -1 279 449 -1 326 271
Framtida åtgärder kopplat till förändringsarbete (+/-) 0 0 0 0
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering -4 000 -4 000 -2 500 -4 000 -4 000 -4 000
KS aktiv personalpolitik -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 -3 050
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter -1 875 -3 400 -1 525 -3 050 -4 575 -6 100
KS Prioriterat -1 785 -12 010 -8 610 -8 610 -8 260 -8 260 -8 260
KS skola 1:1 (datorer) -330 -2 300 -4 600 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300
Arbetsgivaravgifter -120 974 -93 784 -93 784 -118 000 -119 180 -119 180 -120 372
Årets intjänade individuella del -18 810 -9 273 -9 273 -24 838 -25 086 -25 086 -25 337
Pensionsförsäkringsavgifter -7 250 -5 621 -5 677 -7 000 -7 070 -7 141 -7 212
Övriga pensionskostnader -168 -1 236 -1 236 -500 -505 -505 -510
Löneskatt -7 770 -3 549 -3 549 -8 000 -8 080 -8 080 -8 161
Rehabkostnader -1 756 -1 333 -1 333 -1 500 -1 515 -1 515 -1 530
Pensionsutbetalningar -6 823 -7 900 -8 000 -7 500 -7 750 -8 300 -8 500
Övrigt (momsrättelse) -797
SUMMA KOSTNADER -1 293 017 -1 342 910 -1 383 884 -1 401 173 -1 437 868 -1 471 441 -1 521 603

FINANSIELLA intäkter & kostnader
Internränta 4 947 5 300 5 400 5 300 5 400 5 500 5 600
Utdelning helägda bolag (KFAB; AFAB) 8 000 12 000 11 000 11 000 0 7 000 7 000
Externa finansiella intäkter 8 249 6 500 6 700 4 650 4 800 4 950 5 100
Externa finansiella kostnader -960 -1 000 -1 300 -1 100 -1 400 -1 700 -2 000
SUMMA FINANSNETTO 20 237 22 800 21 800 19 850 8 800 15 750 15 700

ÅRETS RESULTAT -18 452 21 098 12 733 15 561 24 587 8 634 26 022

1 % av skatter och bidrag 9 969 10 965 11 315 11 113 11 708 11 889 12 635
2% av skatter och bidrag 19 939 21 930 22 630 22 226 23 416 23 779 25 269
Över/underskott budget -1,9% 1,9% 1,1% 1,4% 2,1% 0,7% 2,1%
Skattesats 20:91 21:61 21:61 21:61 21:41 20:91 20:91

plan
2023

plan
2022

plan
2021

Budget
2019

Budget
2020

P. Utfall
2018

KF-Plan
2020
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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. 
  
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.  
 
Den största satsningen görs på idrotts- och fritidsanläggningar genom att CIK, Centrum för 
idrott och kultur tas i bruk i sin helhet under 2020. Det är en fråga som Knivsta.Nu har drivit 
under 15 år. Under åren 2010-2014 hade Knivsta.Nu ordförandeskapet i Fritids- och 
kulturnämnden. Då var kostnaderna för CIK beräknade till 400 Msek inklusive simhall, 
kulturskola och fritidsgårdslokaler. Tyvärr blev det väldigt otydlig styrning av projekt efter 
2014 då Fritids- och kulturnämnden avskaffades vilket bland annat ökat 
investeringskostnaderna med ca 80-100 MSEK utan lokalerna ovan. Anläggningen kommer 
trots dessa kostnadsökningar vara avgörande för att Knivsta ska vara en attraktiv kommun 
att bo i och flytta till. 
 
Mindre besparingar görs inom kostnadsposterna näringsliv och marknadsföring samt 
kommunledningskontoret. Posten förändringsvägledning är bantad med en miljon kronor 
jämfört den tre årsplan som kommunfullmäktige antog i november 2018. 
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Fördelning av kommunbidrag per verksamhet. 

 
 
 

 
  

Nämndernas planeringsramar 2020-2023

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Kommunstyrelse 

 KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 582 5 638 5 751 5 809 5 867

 Partistöd 310 310 310 403 310

 Övrig politisk verksamhet 2 740 2 767 2 822 2 850 2 879

 Räddningstjänst 14 780 15 476 15 786 16 102 16 424

 Totalförsvar och samhällsskydd 389 393 401 405 409

 Folkhälsa och hållbar utveckling 561 567 578 584 590

 Näringsliv och marknadsföring 1 799 1 217 1 241 1 253 1 266

 Serveringstillstånd 56 57 58 59 60

 Konsumentrådgivning och energirådgivning 256 259 264 267 270

 Budget & Skuldrådgivning 167 169 172 174 176

 Allmän fritid 3 376 3 759 3 675 3 721 3 771

 Idrotts- & fritidsanläggningar 32 322 43 574 47 945 48 424 51 808

 Bibliotek 8 624 8 722 8 896 8 985 11 275

 Allmän Kultur 1 262 1 481 1 503 1 518 1 533

 Ungdomsverksamhet 3 770 3 845 3 922 3 961 5 501

 Kulturskola 4 882 5 003 5 103 5 154 6 706

 Måltidsverksamhet 300 303 309 312 315

 Flykting (integration) 0 0 0 0 0

 Kommunledningskontor 27 412 26 526 26 924 27 193 27 465

 Ekonomikontor 10 164 10 290 10 444 10 548 10 653

 HR-kontor 5 698 5 873 5 631 5 357 5 411

 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 114 3 164 3 215 3 266 3 318

 Fackliga kostnader 1 653 1 670 1 703 1 720 1 737

 Lokalförsörjning 3 152 2 199 2 243 2 265 2 288

 GIS Utredning 0 0 0 0 0

 Kollektivtrafik 0 0 0 0 0

 Kommunhus 5 548 5 603 5 687 5 744 5 801

 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heb 17 749 17 926 18 195 18 468 18 745

 Förändringsledning 1 000 0 -750 -1 500 -2 000

 Effektiviseringsbeting - 0,5% -300 -932 -1 129 -1 786 -1 985

Summa Kommunstyrelsen 156 366 165 859 170 899 171 256 180 593

plan
2023

plan
2022

plan
2021

Budget
2019

Budget
2020
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Samhällsutvecklingsnämnd 
 
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.  
 
Nämnden ansvarar även för avfallshantering, vatten och avlopp, gator och vägar, park och 
natur, vindkraftverk, exploatering samt bostadsanpassning med mera. 
 
På grund av rådande budgetläge har neddragningar gjorts inom budgetposterna gator och 
vägar, översiktplan och stadsbyggnad. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

DRIFTBUDGET 
Nettokostnad i tkr 

Samhällsutvecklingsnämnd 
 Nämndkostnader 1 543 1 566 1 589 1 605 1 621
 Gator, vägar 25 423 25 244 25 824 26 217 26 617
 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -1 957 -1 977 -2 036 -2 056 -2 077
 Parker & Naturvård 5 022 5 373 5 688 5 846 6 007
 Naturvård t o m 2019 963 0 0 0 0
 Teknisk planering 2 786 3 019 3 079 3 110 3 141
 Bredband 0 0 0 0 0
 Översiktsplan (planprogram) 1 430 1 044 1 065 1 076 1 087
 Stadsbyggnad (detaljplaner) 1 608 1 224 1 248 1 260 1 273
 Miljöutveckling 515 520 530 535 540
 Bostadsanpassning 1 859 1 878 1 916 1 935 1 954
 Exploatering - verksamhet* 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
 Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0
 Vindkraftverk 0 0 0 0 0
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -80 -261 -294 -479 -514

Summa Samhällsutvecklingsnämnd 44 112 42 630 43 609 44 049 44 649

plan
2022

plan
2021

Budget
2019

Budget
2020

plan
2023
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Valnämnd 
Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Under 2020 är det 
inga allmänna val till riksdag, landsting och kommun, eller EU-parlamentet. 
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Valnämnd 160 0 0 600 0 
 

Överförmyndarnämnd 
Nämnden utövar tillsyn över ställföreträdares förvaltning av huvudmäns tillgångar. 
Överförmyndarnämnden är ett samarbete med kommuner i Uppsala Län. Knivsta kommuns 
kostnadsandel i ÖFN beräknas efter folkmängd.  
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Överförmyndarverksamhet 1 308 1 334 1 361 1 388 1 416 
 

Kommunrevision 
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 för kommunrevisionen i separat beslut. Budget för 
Revisionen är ett förslag, i avvaktan på Kommunfullmäktiges beredning av densamma.  
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Kommunrevisionen 848 865 882 900 918 
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Socialnämnd 
 
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.  
 
Vi tror som socialnämnden, att det går att sänka kostnaderna inom vård och omsorg enligt 
SOL och HSL. Även inom budgetposten Individ och familjeomsorg, vård och stöd finns 
pengar att spara genom att ta hem dyra placeringar på institutioner och genom att minska 
andelen inhyrda konsulter. Denna budgetpost har nästan fördubblats sedan 2014. 
 
 
 
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 
 
 

 
 
  

DRIFTBUDGET 
Nettokostnad i tkr 

Socialnämnd
 Nämndkostnader 1 250 1 274 1 287 1 300
 Vård & omsorg enl SOL och HSL 120 891 124 047 128 778 133 635
 LOV - hemtjänst & delegerad HSL 36 396 35 996 37 592 39 616
 Insatser enl LSS och SFB 69 883 72 625 74 755 76 947
 Färdtjänst/riksfärdtjänst 4 140 4 220 4 262 4 305
 Förebyggande verksamhet 6 861 6 994 7 064 7 135
 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 41 562 42 239 43 208 45 221
 Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 9 232 9 411 9 505 9 600
 Flyktingmottagande 722 0 0 0
 Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända 3 380 3 446 3 480 3 515
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -1 897 -2 362 -3 386 -3 895

Summa Socialnämnd 292 420 297 890 306 545 317 379

plan
2022

plan
2021

Budget
2020

plan
2023
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Utbildningsnämnd 
 
Driftbudget 
Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, 
skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare. 
 
På grund av Knivsta låga lärartäthet flyttas 2,3 miljoner kronor från satsning på datorer 1:1 
för elever till posten skolverksamhet. Inga besparingar gjorts i budgeten för år 2020.  Knivsta 
kommun ligger skrämmande lågt i all statistik över lärartäthet och högt i statistiken över 
barngruppstorlek och antal barn per vuxen i förskolan. Därför väljer Knivsta.Nu att så långt 
som möjligt freda utbildningsnämndens budget från besparingar. 
 
 
 
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Utbildningsnämnd 
 

  
    Nämndkostnader 1 448 1 477 1 507 1 522 1 537 

 Förskola, barn 1-5 år 205 631 197 837 201 297 207 755 215 166 
 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 381 594 385 379 394 389 406 066 421 661 
 Grundsärskola 9 635 9 731 9 828 9 926 10 025 
 Gymnasieskola, internt 6 916 7 404 7 975 8 474 8 978 
 Gymnasieskola, externt 81 164 94 575 102 668 107 675 111 595 
 Gymnasiesärskola 4 184 4 226 4 311 4 354 4 398 
 Vuxenutbildning & SFI 3 802 6 959 7 098 7 169 7 241 
 Svenska för invandrare t o m 2019 3 088 0 0 0 0 
 Effektiviseringsbeting - 0,5 % -1 950 -4 453 -5 466 -8 071 -9 190 

  
  

   Summa Utbildningsnämnd  695 512 703 135 723 607 744 870 771 411 
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Bygg och miljönämnden 
 
Driftbudget 
Bygg och miljönämnden ansvarar för bygglovhandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, 
miljö- och hälsoskydd och trafikplanering. Nämndens verksamheter är i hög grad 
avgiftsfinansierade. 
 
 
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 
 
DRIFTBUDGET  Budget 

2019 
Budget 

2020 
plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

  
  

   Bygg- och miljönämnd 
 

  
    Nämndkostnader 1 154 1 201 1 225 1 237 1 249 

 Stadsbyggnad 5 060 5 225 5 330 5 383 5 437 
 Trafikplanering 263 266 271 274 277 
 Miljö- och hälsoskydd 2 878 2 987 3 047 3 077 3 108 
 Effektiviseringsbeting - 0,5 % -50 -72 -99 -121 -148 

  
  

   Summa Bygg- och miljönämnd  9 305 9 607 9 774 9 850 9 923 
  



 
 

Knivsta Kommun, Mål & Budget 2020 47 

Nettokostnad Nämnder      

 
2020 2021 2022 2022 

Kommunstyrelsen - Finansförvaltning   
   Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd 165 859 170 899 171 256 180 593 

Samhällsutvecklingsnämnd 42 630 43 609 44 049 44 649 
Samverkansnämnd IT Knivsta Heby 0 0 0 0 
Socialnämnden 292 420 297 890 306 545 317 379 
Utbildningsnämnden 703 135 723 607 744 870 771 411 
Bygg- och miljönämnden 9 607 9 774 9 850 9 923 
Övriga nämnder 2 199 2 243 2 879 2 316 
Summa  1 215 850 1 248 022 1 279 449 1 326 271 
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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 i 

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. SKL 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. Tillsammans bidrar alla till kommunens finansiella måluppfyllelse.  
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. 
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Balanskrav och resultatutjämningsreserv 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa 
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (Kommunala 
resultatutjämningsreserver, proposition 2011/12:172). Denna reserv kan sedan användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunkturvariationer.  
 
Resultatutjämningsreserverna (RUR) gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en 
del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som 
uppstår till följd av en lågkonjunktur. Införandet av reserverna kan ses som ett förtydligande 
av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning som kommuner och landsting 
ska ha i sin verksamhet. 
 
Enligt Knivsta Kommuns riktlinje kan medel reserveras till RUR när 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 1 
procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 
 
Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska fattas i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med 
bokslut.  
 
Budget 2019 och planperioden 2020-2022 medger ingen avsättning till RUR. Resultatet 
måste uppgå till mer än 1 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning för 
att medge avsättning till RUR, samt att inga underskott finns att reglera. Uttag ur RUR får 
göras om skattetillväxten under innevarande budgetår understiger tioårs genomsnittet, detta 
uttag kan göras vid läggande av budget eller vid befarat underskott under löpande 
kalenderår. 
 
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 hemtjänsttimmar, barn och elever i förskola och 
grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, snöröjning samt SFB 
kommunala kostnaden enligt följande: 
 

- faktiskt antal beviljade hemtjänsttimmar och delegerad HSL mot budgeterad volym, 
räkning ska ske den 10:e i varje månad, 

 
- faktiskt antal barn/elever inom förskola och grundskola samt egen verksamhet inom 

gymnasieskolan 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, 

 
- 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 2018 mot budgeterat antal, 

 
- faktiskt antal individintegrerade elever inom grundskola enligt de räkningar som 

genomförs per 15 april och 15 oktober. 
 
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 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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INVESTERINGSPLAN 2020-2023

Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt
Kategori Finans 2020 2021 2022 2023 2020-2023

Fritid och kultur
Bibliotek, inventarier Ny ej 200 150 150 100 600
Bibliotek Alsike Nord, inventarier Ny ej 0 0 0 1 500 1 500
Befintliga sporthallar och simhall, utrustning Ny ej 200 200 200 200 800
Bro över Valloxen mot Brunnybadet Nu ej 0 2 300 0 0 2 300
Övriga anläggningar utrustning Ny ej 200 200 200 200 800
CIK - utrustning Ny ej 1500 200 200 100 2 000
CIK – utemiljö Ny ej 500 300 200 0 1 000
Nya fotbollsplaner Knivsta Ny ok 6 000 0 0 0 6 000
Sporthall Alsike Nord utrustning Ny ej 0 0 0 1 500 1 500
Renovering spontanidrottsplats Thunman Reinvestering ok 300 0 0 0 300
Utveckling av elljusspår/belysning Ny ej 2 000 0 0 0 2 000
Konst, underhåll och inventering Ny ej 500 500 500 500 2 000
Vrå idrott och kultur Ny ej 0 0 2500 0 2 500
Vrå idrott och kultur, utemiljö Ny ej 0 0 0 0 0
Ungdomsverksamhet, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 100 100 100 400 700
Kulturskolan, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 150 150 150 400 850
IT utrustning, ospecificerat Ny ej 300 300 300 300 1 200
SUMMA Fritid och kultur 11 950 4 400 4 500 5 200 26 050

Gemensam stödverksamhet
Möbler och arkiv Reinvestering ok 500 500 500 500 2 000
Programvara adm (politiker) Ny ej 0 0 0 200 200
Uppgradering affärssystem Reinvestering ok 0 300 0 0 300
Programvara e-handel Ny ej 500 0 0 0 500
Analysstöd (BI) Ny ej 0 500 0 0 500
Programvara beslutsstödssystem (styrning och ledning) Reinvestering ok 0 0 300 0 300
Webbutveckling Ny ej 500 500 500 500 2 000
Intranät/virtuell arbetsplats Ny ej 250 250 250 250 1 000
Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360) Ny ej 200 200 200 200 800
Dokumenthantering Ny ej 500 500 500 500 2 000
Nämndprocessen Ny ej 200 0 200 0 400
Arkiv och E-arkiv Ny ej 500 500 500 500 2 000
IT utrustning, ospecificerat Ny ej 300 300 300 300 1 200
Nät och datakommunkation Ny ej 4 000 1 000 1 000 1 000 7 000
Serverplattform/datacenter Ny ej 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Printplattform Ny ej 1 000 0 0 0 1 000
Klientplattform Ny ej 1 000 0 1 000 1 000 3 000
Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig Ny ej 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
Köp av lägenheter, lokalansvarig Ny ok 0 0 0 0 0
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig Reinvestering ok 1 700 1 700 1 700 1 700 6 800
Kommunhuset ospecificerat, lokalansvarig Ny ej 500 500 500 500 2 000
SUMMA Gemensam stödverksamhet 14 650 9 750 10 450 10 150 45 000

Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier Reinvestering ok 400 400 400 400 1 600

KS ofördelade investeringsmedel Ny ej 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

SUMMA Kommunstyrelsen 42 000 29 550 30 350 30 750 132 650
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Samhällsutvecklingsnämnd Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt
Kategori Finans 2020 2021 2022 2023 2020-2023

TRP Gredelbyleden/Boängsvägen Ny ej 12 000 0 0 0 12 000
Underhållsasfaltering bef. gatunät Reinvestering ok 4 000 2 500 2 500 2 500 11 500
Reinvestering belysning Reinvestering ok 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000
Förtätning belysning Ny ej 800 800 0 0 1 600
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) Ny ej 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala Ny ej 0 15 000 15 000 0 30 000
Parkvägen och ombyggnad av Södervägen Ny ej 6 000 0 0 0 6 000
Ledingevägen GC-väg Ny ej 0 0 5 000 5 000 10 000
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv. Ny ej 0 0 10 000 0 10 000
Friluftsåtgärder Kölängen Ny ej 0 1 000 0 0 1 000
Renovering bef anläggningar Reinvestering ok 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Information och tillgängliggörande av natur Ny ej 100 100 0 0 200
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån Ny ej 1 000 1 500 1 500 4 000
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. Reinvestering ok 500 500 500 500 2 000
Återvinningscentral löpande ospecificerat Reinvestering ok 200 200 200 200 800
Nyetablering av kretsloppspark, södra Knivsta Ny ej 0 0 0 5 000 5 000
IT utrustning, ospecificerat Ny ej 300 300 300 300 1 200

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 29 400 26 400 39 500 18 000 113 300

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt
Kategori Finans 2020 2021 2022 2023 2020-2023

Sågen/Centrum
Kilen Ny ej 0 20 000 15 000 0 35 000
Segerdal Ny ej 0 10 000 10 000 0 20 000
Sågen - Infastruktur Ny ej 0 5 000 5 000 0 10 000

Västra Knivsta
Ängby industriområde Ny ej 0 20 000 20 000 20 000 60 000
Centrala Ängby - Infrastruktur Ny ej 20 000 20 000 20 000 0 60 000

Östra Knivsta
Förtätning östra Knivsta Ny ej 0 0 0 3 000 3 000
Margaretahemmet Ny ej 500 3 500 0 0 4 000

Alsike
Vrå 1:392 Genova Ny ej 0 500 0 0 500
Vrå 1:791 Ny ej 0 1 000 0 0 1 000
Vrå Lilla brännkärskogen Ny ej 0 0 7 000 0 7 000

AR/Brunnby
Södra AR Ny ej 3 000 2 000 0 0 5 000

Inköp av mark och fastigheter för exploatering Ny ej 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn. 33 500 92 000 87 000 33 000 245 500

Bygg- och miljönämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt
Kategori Finans 2020 2021 2022 2023 2020-2023

Mätutrustning Reinvestering ok 1 000 0 0 0 1 000
Verksamhetssystem (Bygg) Reinvestering ok 1 000 0 0 0 1 000
Flygfotografering Reinvestering ok 0 0 0 1 500 1 500
Digitalt arkiv Reinvestering ok 0 1 000 0 0 1 000
Digitalisering - innovation Ny ej 500 500 500 0 1 500
IT utrustning, ospecificerat Ny ej 200 200 200 200 800

SUMMA Bygg- och miljönämnden 2 700 1 700 700 1 700 6 800

Socialnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt
2020 2021 2022 2023 2020-2023

Verksamhetssystem VO Ny ej 500 0 0 0 500
IT utrustning, ospecificerat Ny ej 1 000 500 500 0 2 000
Renoveringar av lokaler VO Ny ej 1 000 1 000 1 000 500 3 500

SUMMA Socialnämnden 2 500 1 500 1 500 500 6 000
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Utbildningsnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt
Kategori Finans 2020 2021 2022 2023 2020-2023

Alsike skola, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 300 200 200 300 1 000
Brännskärrsskolan, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 200 200 200 300 900
Genomförande IT-plan, IT-investeringar Reinvestering ok 100 100 100 100 400
Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 100 100 100 100 400
Ängbyskolan, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 300 300 200 200 1 000
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 200 200 200 200 800
Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 75 75 75 100 325
Skutan Reinvestering ok 50 50 50 50 200
Diamantens fsk, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 75 75 75 80 305
Gredelby förskola, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 100 75 75 80 330
Högåsskolan, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 250 250 150 150 800
Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 300 200 200 200 900
Segersta skola, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 200 200 200 200 800
Högåsskolans fsk, Inventarier och läromedel
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 75 75 75 100 325
Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 75 75 75 75 300
Tallbacken/Tärnan, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 100 100 100 100 400
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 75 75 75 75 300
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 75 75 75 75 300
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 100 100 100 100 400
Verktygslådan inventarier och läromedel Reinvestering ok 50 50 50 50 200
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 100 100 100 100 400
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 75 75 75 75 300
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel Reinvestering ok 75 75 75 75 300
Ungdomsverksamhet, Inventarier och läromedel
Kulturskolan, Inventarier och läromedel
IT utrustning, ospecificerat Reinvestering ok 2 000 1 500 1 500 1 500 6 500

SUMMA Utbildningsnämnden 5 050 4 325 4 125 4 385 17 885

SUMMA INVESTERINGSPLAN 115 150 155 475 163 175 88 335 522 135
Summa reinvesteringar 17 400 14 175 12 975 14 985 59 535
Summa tillkommande investeringar 97 750 139 000 150 200 73 350 460 300
Summa tillkommande investeringar exkl exploatering 64 250 47 000 63 200 40 350 214 800

Bedömd årlig avskrivningsnivå 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000
Resultatnivå enligt plan 12 484 14 883 20 964 26 544 74 875
Bedömd årlig påverkan låneskuld 19 166 -1 408 5 211 -21 209 1 760
Självfinansieringsgrad investeringar (exploaterings inv finans.)) 83,4% 100,9% 96,8% 124,0% 99,7%
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Bilaga 2 Befolkningsprognos 2019-2023 
2019-05-06    

 

Folkmängd Knivsta kommun 

 
 
 
 
 
 

    

  

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 
0 260 268 273 285 297 
1-5 1 495 1 507 1 520 1 551 1 592 
6-15 3 143 3 188 3 228 3 314 3 398 
16-18 783 858 889 927 941 
19-24 1 058 1 094 1 158 1 247 1 343 
25-44 5 215 5 306 5 336 5 524 5 738 
45-64 4 409 4 531 4 665 4 816 4 961 
65-69 765 743 746 750 765 
70-74 797 829 790 780 756 
75-79 483 520 604 644 684 
80-84 280 301 301 325 356 
85-89 150 155 156 164 179 
90-94 73 72 78 78 76 
95-w 20 20 21 25 29 
Summa 18 932 19 393 19 765 20 432 21 114 
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Bilaga 3 Interna tjänster gemensamma förvaltningen 
 
Fördelningen avser köp av interna tjänster från den gemensamma förvaltningen. Exempel på 
köp av interna tjänster är kontaktcenter, förvaltningsekonomer, verksamhetsutvecklare med 
IT som verktyg, upphandling med mera.  
 
Tjänst Budget Budget Plan Plan Plan 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Kommunstyrelse  
 

  
    Planering verksamhetslokaler 20 21 21 21 21 

 Idrotts- & fritidsanläggningar 40 41 41 41 41 
 Allmän Kultur 68 69 70 71 72 

  
  

   Samhällsutvecklingsnämnd 
 

  
    Gator, vägar 192 195 197 199 201 

 Trafikövervakning 35 36 36 36 36 
 Parker & Naturvård 56 57 58 59 60 
 Teknisk planering  425 431 435 439 443 
 Exploateringsverksamhet 303 308 311 314 317 
 Detaljplaneverksamhet 69 70 71 72 73 
 Avfallsverksamhet 206 209 211 213 215 

  
  

   Socialnämnd 
 

  
    Vård & omsorg enligt SOL och HSL  1 025 1 041 1 051 1 062 1 073 

 Insatser enligt LSS och Lass 342 348 351 355 359 
 Förebyggande verksamhet 73 74 75 76 77 
 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 597 605 611 617 623 
 Individ- & familjeomsorg, försörjningsstöd 223 227 229 231 233 

  
  

   Utbildningsnämnd 
 

  
    Förskola, barn 1-5 år 691 701 708 715 722 

 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 547 556 562 568 574 
 Gymnasieskola, externt 71 72 73 74 75 
 Vuxenutbildning SFI 18 18 18 18 18 

  
  

   Bygg- och miljönämnd 
 

  
    Stadsbyggnad 377 383 387 391 395 

 Miljö- och hälsoskydd 185 188 190 192 194 

  
  

   Totalt nämndernas kommunbidrag 5 563 5 650 5 706 5 764 5 822 
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Bilaga 4 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 ändamålet1 
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 verksamhet1 
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 2020 
 
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.  
 
I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och 
driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget ska sträva efter, att ha 
energieffektiva fastigheter. 
  
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska äga och förvalta fastigheter för att tillhandahålla 
kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler och vara aktivt i att söka 
samordningsfördelar. 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.  
 
Kommunfastigheter ansvarar för att de nya kontorslokalerna i CIK är fullt uthyrda, 
 
Bolaget ska se till att de av bolaget ägda fastigheterna underhålls på ett sådant sätt att 
nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska 
bolaget upprätta en underhållsplan som årligen fastställs. 
                                                 
1 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS 2014/124 
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Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB 
ska i all nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. I första hand 
ska bolaget välja elbilar eller laddhybriber. 
 
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.  
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska samverka med kommunen och kommunens övriga 
bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.  
 
Knivsta kommuns vision 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.  
 
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 
4: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 tillgrund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a. 
 
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 
 
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  
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Kommunfastigheter i Knivsta AB resultatmål på lång sikt, ska uppgå till 3 procent per år av 
omsättningen. Därutöver ska bolaget långsiktigt säkerställa en soliditet som lägst uppgår till 
10 procent. 
 
  
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 – Alsike Fastighets AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Alsike Fastighets AB bildades hösten 1989 med syfte att utveckla och exploatera Alsike.   
 
Det kommunala ändamålet2 
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 verksamhet2 
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. 
 
Budgetdirektiv 2020 
 
Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och därigenom 
skapa värden för sina ägare.  
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, bolaget ska i all nyanskaffning 
upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. I första hand ska bolaget välja elbilar 
eller laddhybrider. 
 
I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att 
på sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer, kollektivtrafik. Vidare ska bolaget 
verka för en avfart från E4:an vid Moralund och för att Alsike tågstation återuppstår, samt att 
cykelvägarna längs järnvägen mellan Alsike och Sävja sammanfogas.  
 
Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom 
Knivsta kommun, ett avtal ska upprättas mellan Samhällsutvecklingsnämnden och bolaget 
för utbyte av tjänster.  
 
Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på 
kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och 
tjänster när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar.  
 
Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens 
övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.  
Knivsta kommuns vision 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  
 
För verksamheten gällande kommunala principer  
                                                 
2 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/126 
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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 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 – 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 ändamålet3 
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 verksamhet3 
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 med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del 
av dessa fastigheter, används för kommunala 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 2020 
 
Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva 
åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer.  
Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur 
energi- och miljösynpunkt.  
 
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Knivstabostäder ska i all 
nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. I första hand ska 
bolaget välja elbilar eller laddhybrider. 
Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov 
som skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Under mandatperioden (2019-2022) 
ska bolaget påbörjat byggnation av cirka 200 nya lägenheter.  
Knivstabostäder ska främja och utreda byggande av trygghetsboenden med stöd av statlig 
subvention i egen eller annans regi.  
 
Knivstabostäder 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 4: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.  
 
Knivstabostäder ska samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom 
medverkan i gemensamma upphandlingar.  

                                                 
3 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/125 
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Knivsta kommuns vision 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 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.  
 
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 delar av bolagets överskott föreslås delas ut till ägarna för 
omdisponering till andra verksamhetsområden eller för att minska ägarens skuldbelastning.  
 
 
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 7 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 till både privata och kommunala utförare. 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 11 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 succesiv 
implementation av detta program kommer därför ske vartefter avtal med utförare förnyas. 
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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 
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. 
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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.  
 
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 tillfredställande 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.  
 
Nämnderna ansvar 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 av utförare sker via den 
sammanfattande uppföljningen av internkontrollplanearbetet för nämnderna. Det görs årligen 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, vidare ska återapporteringen innehålla 
nämndernas beslutade uppföljningsplaner.  
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Bilaga 8 Åtgärdsplan för reglering av negativt 
balanskravsresultat 2017-2018 
 
Inledning 
Om balanskravet enligt 11 kap. 10§ lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande 
3 åren. För 2017 var balanskravsresultat negativt med -18,74 miljoner kronor och för 2018 
var balanskravsresultatet negativt med -18,56 miljoner kronor efter synnerliga skäl. Totalt ska 
37,3 miljoner kronor återställas och budgetåret 2019 är planen att återställa 19,1 miljoner 
kronor. Då kvarstår att återställa 16,2 miljoner kronor. 
 
Planen möjliggör en reglering av de negativa resultaten inom den tidsgräns som anges i 
kommunallagen för reglering av negativa balanskravsresultat (inom 3 år). 
 
 
Plan reglering negativa balanskravsresultat 2017 2018 2019 2020 2021 
Årets resultat -8 329 -18 330 21 098 15 561 24 587 
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 0 
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 0 
Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 0 0 
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 0 0 
Årets resultat efter balanskravjusteringar -18 740 -20 883 21 098 15 561 24 587 
Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 
Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 
Årets balanskravsresultat -18 740 -20 883 21 098 15 561 24 587 
Balanskravsunderskott från tidigare år 0 -18 740 -37 303 -16 205 -644 
Balanskravsresultat att återställa -18 740 -37 303 -16 205 -644 0 

   
   

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -18 740 -37 303 -16 205 -644 
-varav från 2017 0 -18 740 -18 740 0 0 
-varav från 2018 0 0 -18 563 -16 205 -644 
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen -18 740 -20 883 21 098 15 561 24 587 
+synnerliga skäl att inte återställa 0 2 320 0 0 0 
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom 3 år -18 740 -37 303 -16 205 -644 0 
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -18 740 -37 303 -16 205 -644 0 
-varav från år 2017, återställs senast 2020 -18 740 -18 740 0 0 0 
-varav från år 2018, återställs senast 2021 0 -18 563 -16 205 -644 0 
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Bilaga 9 Uppföljningsplan 
 
Uppföljning Material Inlämnas till kommunkontor Kommunfullmäktige/ 

Kommunstyrelse 
Februari 
Nämnder, styrelse 

 
Ekonomisk helårsprognos 

 
mars 2020 

 
Anmäls i Ks 

Mars 
Nämnder, styrelse 

 
Ekonomisk helårsprognos 

 
april 2020 

 
Anmäls i Ks 

April  
Nämnder, styrelse 

 
Ekonomisk helårsprognos 

 
maj-juni 2020 

 
Anmäls i Ks 

Juli 
Nämnder, styrelse 

 
Ekonomisk helårsprognos 

 
augusti 2020 

 
Anmäls i Ks 

Augusti 
Nämnder, styrelse 

Delårsbokslut, helårsprognos, 
måluppfyllelse, övrig uppföljning 

 
september-oktober 2020 

Delårsbokslut Ks i okt.-nov. 
Delårsbokslut KF i november 
Helårsprognos anmäls i KF 

Augusti  
Helägda bolag 

Delårsbokslut, helårsprognos 
Prognos över uppfyllelse av 
ägardirektiv och avkastningskrav 

 
september-oktober 2020 

Delårsbokslut i Ks och KF (nov) 
Helårsprognos anmäls i KF 

Oktober 
Nämnder, styrelse  

 
Ekonomisk helårsprognos 

 
november-december 2020 

 
Anmäls i Ks 

November 
Nämnder, styrelse 

 
Verksamhetsplaner 

 
januari 2020 

 
Anmäls i KF mars 2020 

December 
Nämnder, styrelse 

Årsbokslut, förvaltningsberättelse 
uppföljning av uppdrag, mål,  

 
februari-mars 2021 

Mars/april 2021 i Ks 
april i KF 

December 
Helägda bolag 

Bolagens uppföljning av 
verksamhet, ägardirektiv, 
avkastningskrav, årsbokslut och 
förvaltningsberättelse 

 
februari-mars 2021 

Mars/april 2021 i Ks 
april i KF 
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BUDGET 2020 
för 

Knivsta kommun

Knivsta



                                                                                             
Förklaring till SD Knivstas budget                  
 

Kommunens ekonomi är i kris!   

Mycket drastiska åtgärder krävs omedelbart och säkert under flera år framåt 
för att kommunens ekonomi ska komma i balans. Den nuvarande 
kommunledningen är inne på helt fel spår när man hävdar att vi måste bygga 
och exploatera för att det är så stor efterfrågan på bostäder från de som vill 
flytta hit. Sverigedemokraterna Knivsta vill bevara Knivsta som en trivsam 
småstad. All expansion är alltid ekonomiskt ”framtung” då stora investeringar 
först måste göras i infrastruktur och offentlig service innan skatteintäkterna 
”hinner ifatt”. All den planering som nu sker från utgångspunkten att det finns 
ett s.k. avtal med staten med ett fullständigt orealistiskt åtagande av Knivsta 
att bygga 15 000 bostäder måste omedelbart stoppas. Dessutom anser vi att 
det snarast måste tas fram en konkret plan med beräknade kostnader för de 
investeringar som krävs för vägar, vatten och avlopp som en följd av redan 
beslutade byggnationer. 

Vi anser att kommunens viktigaste uppgifter är skola, vård och omsorg. Även 
här kan det bli besparingar men först efter det att alla andra åtaganden är 
noga genomgångna. Det är en omöjlighet för oss att ha en uppfattning av varje 
delpost i budgetens underlag. Vi har därför valt att lägga hela besparingskravet 
på det budgeterade anslaget för kommunstyrelsen. Kommunledningens arbete 
måste effektiviseras. Vi har därför slagit ihop kommunstyrelsen och 
samhällsutvecklingsnämnden till en post. Vi ska skära där det gör minst skada.  

Vi anser att det är fel att ta med s.k. exploateringsvinster d.v.s. intäkter av 
markförsäljning, för att täcka löpande budgetunderskott. Denna mycket osäkra 
intäkt ska på sikt minskas till noll i budgeten. För att det inte ska få för stora 
konsekvenser redan år 2020 har vi valt att bara minska denna post med 11 mkr 
till 33 mkr istället för 44 mkr. 

Vi har utgått från budget år 2019 och jämfört med budget för år 2020. En 
mycket stor brist är att vi ännu inte vet årets utfall beräknas bli. När utfallet per 
31/8 blir klart och vi vet någorlunda hur år 2019 slutar kan det därför bli 
aktuellt med hårdare åtstramningar. 

Knivsta



SD

BUDGET 2020
INTÄKTER
Kommunalskatt* 912 639 980 643 1 035 419 1 035 419
Inkomstutjämning 48 679 69 997 50 360 50 360
Kostnadsutjämning 57 902 68 612 37 458 37 458
Regleringsavgift/strukturbidrag 2 822 8 190 20 875 20 875
Lss-utjämning -21 474 -30 917 -32 837 -32 837
Slutavräkning -3 629 0 0 0
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning 996 940 1 096 524 1 111 275 1 111 275
Fastighetsavgift 31 823 33 522 34 726 34 726

Exploatering - vinst 5 959 44 000 44 000 33 000
Statsbidrag maxtaxa 6 119 11 000 6 000 6 000
Riktade statsbidrag 11 786 4 636 2 780 2 780
Avgifter förskola och skolbarnomsorg 24 356 24 000 25 000 25 000
Avgifter äldreomsorg 6 268 6 000 6 500 6 500
Hyresintäkter 6 431 6 730 6 765 6 765
Övrigt (momsrättelse) 2 103
PO-pålägg (intern) 162 544 114 796 159 838 159 838
SUMMA exploatering, avgifter och övrigt 225 565 211 162 250 883 239 883

SUMMA INTÄKTER 1 254 328 1 341 208 1 396 884 1 385 884

Budget
2019

Budget
2020

P. Utfall
2018

KOSTNADER

Kommunstyrelsen/Samhällsutvecklingsnämnden 169 035 200 478 212 973 188 219
Bygg och Miljönämnden 12 353 9 305 9 607 9 305
Utbildningsnämnden 654 862 695 512 700 835 700 835
Socialnämnden 287 132 289 368 296 421 296 421
Valnämnden 759 160 0 0
Överförmybdarnämnden 1 513 1 308 1 334 1 334
Kommunrevisorer 901 848 865 865
SUMMA Nämndkostnader -1 126 555 -1 196 979 -1 222 035 -1 196 979

KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering -4 000 -2 500 -2 500
KS aktiv personalpolitik -3 050 -3 050 -3 050
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter -1 875 -1 525 -1 525
KS Prioriterat -1 785 -12 010 -8 610 -8 610
KS skola 1:1 (datorer) -330 -2 300 -4 600 -4 600
Arbetsgivaravgifter -120 974 -93 784 -118 000 -118 000
Årets intjänade individuella del -18 810 -9 273 -24 838 -24 838
Pensionsförsäkringsavgifter -7 250 -5 621 -7 000 -7 000
Övriga pensionskostnader -168 -1 236 -500 -500
Löneskatt -7 770 -3 549 -8 000 -8 000
Rehabkostnader -1 756 -1 333 -1 500 -1 500
Pensionsutbetalningar -6 823 -7 900 -7 500 -7 500
Övrigt (momsrättelse) -797
SUMMA Övriga kostnader -166 462 -145 931 -187 623 -187 623

SUMMA KOSTNADER -1 293 017 -1 342 910 -1 409 658 -1 384 602

FINANSIELLA intäkter & kostnader
Internränta 4 947 5 300 5 300 5 300
Utdelning helägda bolag (KFAB; AFAB) 8 000 12 000 11 000 11 000
Externa finansiella intäkter 8 249 6 500 4 650 4 650
Externa finansiella kostnader -960 -1 000 -1 100 -1 100
SUMMA FINANSNETTO 20 237 22 800 19 850 19 850

ÅRETS RESULTAT -18 453 21 098 7 076 21 132

Knivsta
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Hans Åhnberg Datum UN-2019/170 
Utbildningschef 2019-04-15   
 
 
 

  Utbildningsnämnden   
 
 
 
Svar på motion från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD) 
och Synnöve Adell (KD) 2019:01 – Minskade barngrupper i 
förskolan 
UN-2019/170 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning  
I februari inkom en motion gällande minskade barngrupper i förskolan innehållande ett 
förslag om att utbildningsnämnden skyndsamt får i uppdrag att söka de riktade statsbidrag 
som finns för ändamålet. Bakgrunden till motionen uppges vara den befarade risken att 
barngrupperna i kommunen återigen ökar. 
 
Förvaltningen söker alltid de statsbidrag som är möjliga för Knivsta kommun att söka. Inför 
sökomgången 2019/2020 har 1 830 tkr sökts. Hur mycket som sedan kommer att beviljas är 
helt avhängigt det totala söktrycket i landet. 
 
Därmed får motionen anses besvarad. 
 
Bakgrund 
I februari inkom en motion gällande minskade barngrupper i förskolan innehållande ett 
förslag om att utbildningsnämnden skyndsamt får i uppdrag att söka de riktade statsbidrag 
som finns för ändamålet från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD) och Synnöve 
Adell (KD). Bakgrunden till motionen uppges vara den befarade risken att barngrupperna i 
kommunen återigen ökar. 
 
Sedan läsåret 2015/2016 fördelar Skolverket statsbidrag för minskade barngrupper i 
förskolan. Förvaltningen har sedan starten årligen sökt detta statsbidrag och så även inför 
läsåret 2019/2020 och Knivsta kommun har beviljats statsbidrag de tidigare åren. Bidraget 
ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i 
förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 
december 2019. 
 
Med barngrupp menar Skolverket de barn som ingår i en avdelning, det vill säga den grupp 
som barnet ingår i under större delen av sin dag i förskolan. Gruppens sammansättning ska 
vara densamma under större delen av dagen och över tid. Det är inte tillåtet att använda 
bidraget för att skapa mindre barngrupper under en begränsad del av dagen. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet att anse motionen besvarad innebär inga ekonomiska konsekvenser för Knivsta 
kommun. Det sökta statsbidraget för läsåret 2019/2020 bidrar till högre kvalitet i 
verksamheten.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Hans Åhnberg  
Utbildningschef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Statsbidraget möjliggör så att barngruppernas storlek i förskolan kan hållas på en lägre 
nivå och personaltätheten på en högre nivå. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
Mindre barngrupper i förskolan och förhoppningsvis bibehållen personaltäthet möjliggör 
för en verksamhet där det enskilda barnet har större möjlighet att bli sett och utvecklas 
utifrån sina behov. 
 
 

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 X 

 
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 



 
Motion  

 

Minskade barngrupper i förskolan 
 
Under föregående mandatperiod minskade barngrupperna i förskolan med i 

genomsnitt två barn/grupp i Knivsta kommun. I Krisdemokraternas kommunbudget 

för 2019 fanns medel för att fortsätta minska barngrupperna även nuvarande 
mandatperiod.  

Tyvärr valde det nya vänsterstyrda styret i Knivsta, trots en skattehöjning om 70 öre, 

att göra neddragningar i förskolan som innebär att barngrupperna i förskolan troligt 

kommer öka med 0,2 barn/grupp. 

I den av riksdagen antagna M/KD-statsbudgeten för 2019 finns riktade medel för 

förskolehuvudmän att minska förskolegrupper. Dessa måste sökas senast i mars 
2019. 

Kristdemokraterna värnar Knivstas barnfamiljer och vill fortsätta höja kvaliteten 

inom barnomsorgen genom att fortsätta minska barngrupperna i förskolan. 

 

Vi föreslår därför att: 

Utbildningsnämnden skyndsamt får i uppdrag att söka de riktade statsbidrag som är i M/KD-
budgeten för att fortsätta minska barngrupperna i Knivsta. 

 

Pontus Lamberg (KD) 

Björn-Owe Björk (KD) 

Synnöve Adell (KD) 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anna-Carin Näreskog Datum SUN-2019/226 
Roslagsvatten 2019-05-09   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden 
   

 
 

Utökning av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, 
fastigheten Gredelby 2:114 
SUN-2019/226 

Förslag till beslut 
Samhällutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att utöka verksamhetsområdet för vatten, avlopp, dagvatten gata och dagvatten fastighet 
med fastigheten Gredelby 2:114.  

Sammanfattning  
För att fastställa kommuninnevånarnas rätt till kommunalt vatten och avlopp samt VA-
kollektivets rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift av dessa, behöver 
Knivsta kommun utöka sitt verksamhetsområde för vatten, avlopp, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet med fastigheten Gredelby 2:114. Knivstavatten AB:s styrelse fattade 
beslut den 14 mars 2019 om att utöka verksamhetsområdet. 

Bakgrund 
Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  
 
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en  
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad  
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten,  
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. 
   
Kommunen har byggt en förskola, Norrgårdens förskola, inom fastigheten Gredelby 2:114, 
som ska ingå i verksamhetsområde gällande vatten, spillvatten, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet.   

Ekonomisk konsekvensanalys 
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Utökningen av verksamhetsområdet för vatten och avlopp finansieras med brukar- samt 
anläggningsavgifter. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bifogas 
Hemställan till KF om utökat VO 
Tjänsteutlåtande till KNIVAB 
Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunansvarig VA (Roslagsvatten) 
Knivstavatten AB 
Roslagsvatten AB 
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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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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Erika Mickelsson Datum KS-2019/524 
Planarkitekt 2019-07-01  
  
 
 
 

    
 
 
 
Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 
1:791 – antagande 
KS-2019/524 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791. 
 
Sammanfattning  
Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra för byggnation i upp till fyra våningar med 
inredd vind istället för tidigare tillåtna fyra våningar. Med planändringen tillkommer också 
planbestämmelser som reglerar utformningen av tillkommande bebyggelse.  
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-16 positivt planbesked till Knivstabostäder AB:s ansökan om 
en detaljplaneändring för del av fastigheten Vrå 1:791. Fastigheten ligger inom detaljplanen 
för Alsike Nord etapp 1 (diarienr: PLA 2010/20014) vilken antogs 2013-06-04 med en 
genomförandetid på 5 år. Ansökan om planändring gällde möjligheten att öka på antalet 
tillåtna våningar på del av fastigheten Vrå 1:791.  
 
Detaljplanen bedrivs med ett normalt planförfarande då den strider mot gällande 
översiktsplan 2006 och den fördjupade översiktsplanen när det kommer till tillåtet antal 
våningar. I den fördjupade översiktsplanen står att antalet våningar längs med Brunnbyvägen 
ska vara I-III men att det på enstaka platser kan tillåtas IV våningar. I gällande detaljplan 
tillåts våningsantalet vara mellan II-IV samt att vind inte får inredas. I planförslaget föreslås 
att antalet tillåtna våningar ska vara detsamma (II-IV) men att vind tillåts inredas inom den 
del av fastigheten Vrå 1:791 som utgör planområdet.  
 
I samband med prövningen av antalet våningar har samtliga övriga planbestämmelser för 
planområdet setts över för att säkerställa dess överenstämmelse med syftet med planen. 
Bland annat har användningsbestämmelsen skola (S) tagits bort då det bedömts svårt att 
klara friytan utomhus för barn inom planområdet. Plankartan har kompletterats med fem 
egenskapsbestämmelser för att säkerställa tillkommande byggnaders gestaltning. Bland 
annat regleras längsgående fasader på byggnader ska delas upp i vertikala enheter om max 
15 meter genom materialval och/eller färgsättning. Huvudentréer ska även mynna mot 
allmän plats för att bidra med liv och rörelse till gatan utanför.  
 
I samrådet (28 juni – 8 augusti 2018) föreslogs antalet våningar till max sex våningar. Inför 
granskningen (6 februari – 6 mars 2019) sänktes antalet tillåtna våningar till max fem 
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våningar. Inför antagandet av detaljplanen har förvaltningen i samråd med Knivstabostäder 
AB kommit fram till att fyra våningar samt möjlighet att inreda vind tillgodoser bolagets behov 
samt syftet med planändringen.  
 
Samhällsutvecklingsnämnden godkände antagandehandlingarna 3 juni 2019 § 51 och 
föreslog i och med det även kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791. 
  
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Detaljplanearbetet bekostas genom plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen 
och Knivstabostäder AB.  
 
I detaljplanen regleras ingen allmän platsmark och således uppkommer inga kostnader för 
kommunen med anledning av detaljplanen.  
 
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan Knivsta kommun och Knivstabostäder AB i vilket 
det bland annat regleras att en grön avskärmning (t.ex. häck) ska anläggas i den södra 
tomtgränsen mot Lustigkulla förkola.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef  
 
Underlag i ärendet  
Plankarta 
Planbeskrivning 
Bullerutredning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
  



Sida 3 av 3 

 
 

Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
En utökning av antalet tillåtna våningar, från max fyra till fyra våning med inredd vind, 
bedöms inte påverka 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 Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Erika Mickelsson Datum SUN-2018/257 
Planarkitekt 2019-05-07 SBK 2018-00004
   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 
1:791 - antagande 
SUN-2018/257 
SBK 2018-000004 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791. 
 
Sammanfattning  
Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra för byggnation i upp till fyra våningar med 
inredd vind istället för tidigare tillåtna fyra våningar. Med planändringen tillkommer också 
planbestämmelser som reglerar utformningen av tillkommande bebyggelse.  
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-16 positivt planbesked till Knivstabostäder AB:s ansökan om 
en detaljplaneändring för del av fastigheten Vrå 1:791. Fastigheten ligger inom detaljplanen 
för Alsike Nord etapp 1 (diarienr: PLA 2010/20014) vilken antogs 2013-06-04 med en 
genomförandetid på 5 år. Ansökan om planändring gällde möjligheten att öka på antalet 
tillåtna våningar på del av fastigheten Vrå 1:791.  
 
Detaljplanen bedrivs med ett normalt planförfarande då den strider mot gällande 
översiktsplan 2006 och den fördjupade översiktsplanen när det kommer till tillåtet antal 
våningar. I den fördjupade översiktsplanen står att antalet våningar längs med Brunnbyvägen 
ska vara I-III men att det på enstaka platser kan tillåtas IV våningar. I gällande detaljplan 
tillåts våningsantalet vara mellan II-IV samt att vind inte får inredas. I planförslaget föreslås 
att antalet tillåtna våningar ska vara detsamma (II-IV) men att vind tillåts inredas inom den 
del av fastigheten Vrå 1:791 som utgör planområdet.  
 
I samband med prövningen av antalet våningar har samtliga övriga planbestämmelser för 
planområdet setts över för att säkerställa dess överenstämmelse med syftet med planen. 
Bland annat har användningsbestämmelsen skola (S) tagits bort då det bedömts svårt att 
klara friytan utomhus för barn inom planområdet. Plankartan har kompletterats med fem 
egenskapsbestämmelser för att säkerställa tillkommande byggnaders gestaltning. Bland 
annat regleras längsgående fasader på byggnader ska delas upp i vertikala enheter om max 
15 meter genom materialval och/eller färgsättning. Huvudentréer ska även mynna mot 
allmän plats för att bidra med liv och rörelse till gatan utanför.  
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I samrådet (28 juni – 8 augusti 2018) föreslogs antalet våningar till max sex våningar. Inför 
granskningen (6 februari – 6 mars 2019) sänktes antalet tillåtna våningar till max fem 
våningar. Inför antagandet av detaljplanen har förvaltningen i samråd med Knivstabostäder 
AB kommit fram till att fyra våningar samt möjlighet att inreda vind tillgodoser bolagets behov 
samt syftet med planändringen.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Detaljplanearbetet bekostas genom plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen 
och Knivstabostäder AB.  
 
I detaljplanen regleras ingen allmän platsmark och således uppkommer inga kostnader för 
kommunen med anledning av detaljplanen.  
 
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan Knivsta kommun och Knivstabostäder AB i vilket 
det bland annat regleras att en grön avskärmning (t.ex. häck) ska anläggas i den södra 
tomtgränsen mot Lustigkulla förkola.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef  
 
Bilagor 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Bullerutredning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
En utökning av antalet tillåtna våningar, från max fyra till fyra våning med inredd vind, 
bedöms inte påverka 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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Grundkarta

Knivsta kommun

Moa Odin
Planchef

Erika Mickelsson
Planarkitekt SBK 2018-000004

Planbeskrivning

Fastighetsfºrteckning

Uppsala lªn SUN

Granskningsutl¬tande

Undersºkning enligt Miljºbalken

Bullerutredning

Till planen hºr:

Laga kraft

Antagande
SUN¬¬¬¬-mm-dd

Samr¬d/Underrªttelse

Antagandehandling

Upprªttad 2018-05-16, rev. 2019-05-09

Vr¬ 1:791
Del av Alsike Nord etapp 1
 ndring av detaljplan fºr

Samr¬dsredogºrelse

PLANBEST MMELSER

BEST MMELSEGR NSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet. Planbestämmelser har stöd i 4 kap. PBL
2010:900.

Planområdesgräns

EGENSKAPSBET MMELSER F¥R KVARTERSMARK

Utformning och omfattning

Lägsta och högsta antal våningar där vind får inredasII-IV

Huvudbyggnad ska ha mansardtak, brutet sadeltak eller sadeltak f4

Grundkarta ºver Vr¬ 1:791

Knivsta kommun, Uppsala lªn

DNR: 2018-000177             Area: 7,9 ha

Koordinatsystem:
SWEREF 99 18 00 / RH2000 i hºjd

Underlag:

Fastighetskartan och Primärkartan

Hºjdfºrh¬llanden

Ledningar

Markhöjd

Höjdkurva

Kraftledning

Användningsgräns sammanfallande med fastighetsgräns

BETECKNINGAR

¥vrigt

Byggnader m.m.

Grªnser enligt detaljplan

Fastighetsgrªnser m.m.

Egenskapsgräns

Byggnader

Användningsgräns övriga fall

Rättighetsdel (Sv=servitut, Ga:=gemensamhetsanläggning)
Fastighetsgräns
Traktgräns

Bostadshus Uthus Skärmtak  (imätta)

Skärmtak  (dig.)Bostadshus Uthus

Ägoslagsgräns

Fornlämningar resp. fornlämningsområde

Dike mittlinje resp. ytterlinje

Gång- och cykelväg
Häck

Slänt

Vägkant

Kantsten

Staket

Träd

Stödmur

Mur ytter

Gatubelysningsstolpe
Brunn
Begränsningspunkt -

Upprättad av Knivsta Kommun 2018-03-12

Martin Burström, Mätingenjör

ADMINISTRATIVA BEST MMELSER

Genomfºrandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Huskropp med en längsgående fasad som överstiger en längd av 40
meter ska delas upp i minst två separata huskroppar. De separata
huskropparna ska byggas samman med en sammanlänkande del på
max två våningar.

 f5

Längsgående fasader på byggnader ska genom materialval
och/eller färgsättning delas upp i vertikala enheter, både mot gata
och gårdssida. En vertikal enhet får maximalt vara 15 meter bred.

 f6

Huvudbyggnaders sockelvåning ska vara markerad och brytas upp
med fönster och tydliga entréer.

 f7

Huvudentréer ska mynna mot allmän plats. f8

ANV NDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

Bostäder
CentrumC

B

Mark och vegetation

Vid utfarter får växter, staket, plank och murar inte vara högre än 80 cm inom en
sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter utmed gatan och inåt tomtplatsen.
Vid hörntomter får växter, staket, plank och murar inte vara högre än 80 cm inom
en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter utmed gatan åt vardera hållet.

Placering

Plank och fristående mur får ej placeras närmare gata än 4,5 meter.
Där inte annat anges skall huvudbyggnad och komplementbyggnad placeras minst 4,5
meter från fastighetsgräns.
Angöringssida på garage ska placeras minst 6 meter från lokalgata och huvudgata.

Komplementbyggnad får endast utföras i en våning. Vind får inte inredas i
komplementbyggnad. Friliggande komplementbyggnad får ha en byggnadshöjd som är
högst 3,2 meter. Komplementbyggnad med pulpettak får ha en byggnadshöjd som är
högre än 3,2 meter om byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.

Endast sammanbyggda hus, flerbostadshus, radhus eller kedjehus.
Byggnader ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.
Huvudbyggnader ska placeras utmed förgårdsmark. Burspråk, trapphus
och liknande får placeras 2 meter in på förgårdsmark.

 p2

Stºrningsskydd

Om den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 55 dBA ska byggnader
utföras så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet får en
ekvivalent ljudnivå med högst 45 dBA utanför fönster eller balkongdörr, och så
att trafikbullernivån inomhus i bostadsrum inte överstiger 30 dBA
ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå med stängda fönster nattetid.

Varje lägenhet ska ha tillgång till någon, ev gemensam, uteplats där ljudnivån
inte överstiger 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå.

Byggnader ska utformas så att vibrationer inte överstiger 0,4 mm/sek.

 m1

Begrªnsning av markens bebyggande

Mark får inte bebyggas

Egenskapsgräns
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Handläggare Datum Diarienummer 
Erika Mickelsson 2019-05-06 SBK 2018-000004 
 

Antagandehandling 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 
 

Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, Knivsta 
kommun, Uppsala län 

 

Normalt förfarande 
 

 
Planområdet är markerat med blått. 
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INLEDNING 

Handlingar 

Till förslaget hör: 
 Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 

 
Övriga handlingar: 

 Undersökning enligt Miljöbalken, inkl. länsstyrelsens yttrande 
 Fastighetsförteckning 
 Bullerutredning (Åkerlöf Hallin Akustik, 2018-09-24) 
 Samrådsredogörelse (2019-01-29) 
 Granskningsutlåtande (2019-04-09) 

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

 

Läsanvisningar 

Denna antagandehandling (plankarta och planbeskrivning) är en ändring av detaljplanen 
Alsike Nord etapp 1 (diarienr: PLA 2010/20014), laga kraftvunnen 2013-06-04. Under 
rubriken ”Kvarter och bebyggelse” redogörs för vilka planbestämmelser som tillkommer 
respektive utgår för aktuellt område.  
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Figur 1 till vänster visar ett utklipp av gällande detaljplan Alsike Nord etapp 1. Figur 2 till 
höger visar aktuellt planområde markerat med svart raster.  
 
Plankarta är den handling som är juridiskt bindande. Plankartan ligger till grund för 
kommande bygglovsprövning. Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets 
förutsättningar och de förändringar som planen innebär samt att vara ett stöd för att kunna 
tolka kartan.  
 
Syftet med genomförandedelen av beskrivningen är att säkerställa genomförandet av 
detaljplanen. Den tillämpas som stöd vid fastighetsbildning, avtalsskrivning och för 
fördelning av kostnader mellan berörda parter m.m. efter planens antagande.  

Syfte  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder och centrumändamål i upp 
till fyra våningar samt inredd vind på del av fastigheten Vrå 1:791 i Alsike. Planen syftar även 
till att aktualisera gällande planbestämmelser i berörd del av detaljplanen Alsike Nord etapp 1 
samt säkerställa byggnadens utformning och gestaltning. Underliggande plans huvudsyfte 
ändras inte.  

Plandata  

Geografiskt läge och areal  

Det berörda området är beläget i den norra delen av Alsike längs med Brunnbyvägen. 
Planområdet har en areal på cirka 3400 kvadratmeter.  

Markägoförhållanden 

Planändringen berör del av fastigheten Vrå 1:791 vilken ägs av Knivstabostäder AB.  
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Bakgrund och tidigare ställningstaganden 

Bakgrund 
En ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplan Alsike Nord etapp 1 inkom till 
kommunen 2017-06-16. Ändringen gäller för del av fastigheten Vrå 1:791. Gällande 
planbestämmelser för fastigheten medger byggnation för bostäder, centrumändamål och 
skola. Byggnader får uppföras i två till fyra våningar. Därtill finns en rad 
utformningsbestämmelser för fastigheten. Sökande vill möjliggöra för byggnation i fem till 
sex våningar inom planområdet och har därför ansökt om ändring av detaljplan. Sökande 
avser att dels möjliggöra för en vårdcentral (vilket ryms inom användningsbestämmelsen 
centrum) och dels för bostäder i form av hyresrätter.  
 
Ändringar sedan samråd och granskning 

Ett förslag till ändring av detaljplan har varit på samråd mellan den 28 juni och 8 augusti 
2018. I samrådsredogörelsen finns samtliga inkomna yttranden besvarade.  
 
Efter samrådstillfället har antalet våningar sänkts till maximalt fem våningar utan möjlighet 
till inredd vind. Vidare har en bestämmelse om störningsskydd tillkommit för att säkerställa 
att riktvärdena för buller uppfylls. Detaljplanen har även ändrat förfarande från utökat till 
normalt efter synpunkt från Länsstyrelsen då ändringen av detaljplanen anses vara påbörjad 
innan år 2015 då det är en ändring av detaljplanen Alsike Nord etapp 1.   
 
Detaljplanen var utställd för granskning mellan den 6 februari och 6 mars 2019. I 
granskningsutlåtandet finns samtliga inkomna yttranden besvarade.  
 
Efter granskningen har ett förtydligande gjorts i plankartan. I plankartan redovisas nu 
samtliga gällande planbestämmelser så att planändringen inte behöver läsas tillsammans med 
plankartan för Alsike Nord etapp 1. Bestämmelsen f8 har preciserats från ”Entréer ska mynna 
mot allmän plats” till ”Huvudentréer ska mynna mot allmän plats”. Vidare har antalet 
våningar sänkts från fem till fyra våningar där vind tillåts inredas. Bestämmelsen f4 har 
korrigerats till att även inkludera ”brutet sadeltak” utöver mansardtak och sadeltak. I övrigt 
har inga andra ändringar genomförts. 
 
Översiktsplan 

I kommunens gällande Översiktsplan för Knivsta kommun 2006 beslutades att en ny fördjupad 
översiktsplan för Alsike skulle upprättas för att bestämma inriktningen för den fortsatta 
utbyggnaden av Alsike tätort. 
 
Översiktsplan 2017 som är antagen, 2017-12-13, men är överklagad, anger ingen begränsning 
i våningsantal. I den nya översiktsplanen anges att högre bebyggelse och täthet bör anläggas 
längs med Brunnbyvägen och Björkkällevägen. Planändringen bedöms därmed ligga i linje 
med Översiktsplan 2017.  
 
Fördjupad översiktsplan  

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Knivsta och Alsike tätorter står att antalet 
våningar i Alsike ska begränsas till 1-3 våningar och i enstaka fall kan 4 våningar tillåtas. Den 
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föreslagna planändringen bedöms därmed strida mot gällande FÖP. Detaljplanen bedrivs 
därför med ett normalt planförfarande i enlighet med 5 kap 7 § Plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 

Gällande detaljplan 

Gällande detaljplan för området är Alsike Nord etapp 1 (diarienr: PLA 2010/20014), laga 
kraft vunnen 2013-06-04. Totalt reglerar detaljplanen ett område som är ca 30 hektar och 
utgör även den senaste utbyggnadsetappen i Alsike med en blandning av flerfamiljsbostäder, 
villor och radhus. Detaljplanens genomförandetid var 5 år och har löpt ut.  
 

Riksintresse 

Området varken omfattas av eller påverkar något riksintresse. 
 
Miljöprogram  

Ett miljöprogram med lokala miljömål för Knivsta kommun antogs 2007 av 
kommunfullmäktige. I programmet betonas vikten av en hållbar utveckling genom väl 
planerade bebyggelseområden och tekniska försörjningssystem, minskat transport- och 
bilberoende, goda förutsättningar för kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken. 
 

Policy för full delaktighet 

Utgångspunkten i policyn för personer med funktionsnedsättning är principen om mänskliga 
rättigheter. Policyn antogs 2013 och handlar om att alla människor har lika värde och lika rätt. 
Policyn syftar till att vara ett styrdokument som Knivsta kommuns alla verksamheter 
integrerar i sina styr- och ledningsprocesser.  
  

Trafikstrategi 

Kommunens strategi (2014-2025) innebär att en prioritering av de olika trafikslagen sker vid 
ny planering av bebyggelse och infrastruktur. Det prioriterade trafikslaget är gång- och 
cykeltrafik, följt av kollektivtrafik och biltrafik. Det ska vara lätt att ta sig till fots och med 
cykel och det kollektiva resandet ökar. 
 

Vision 2025 

Knivsta kommuns kommunfullmäktige antog den 21 mars 2013 ”Vision 2025”. I visionen 
beskrivs Knivsta som en del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala, med 20 000-25 000 
invånare år 2025. Knivsta ska vara en modern småstad samt en föregångskommun och 
mötesplats för ett hållbart samhälle, med ett näringsliv i utveckling och en ökande andel av 
befolkningen arbetandes i Knivsta.  
 
Grönstrukturplanen 

Grönstrukturplanen från 2016 har som syfte att vara en plattform för Knivsta kommuns arbete 
med grönstrukturfrågor. Den ska bland annat tydliggöra vilka åtgärder som behöver 
genomföras för att skydda, stärka och tillgängliggöra grönstrukturen i kommunen.  

Undersökning enligt Miljöbalken 
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S 

II-IV 

Avsikten med undersökning 

När kommunen upprättar en ny detaljplan ska en undersökning (tidigare kallad 
behovsbedömning) av planen göras. Avsikten med miljöbedömningen är att kunna förutse och 
eventuellt förebygga betydande miljöpåverkan. För att avgöra om en detaljplan eller ett 
planprogram kräver miljöbedömning görs först en samlad undersökning. Den samlade 
undersökningen ska klargöra om miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas. Om 
planen/planprogrammet kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs att en MKB för 
planen upprättas. Om planen/planprogrammet inte antas medföra betydande miljöpåverkan 
krävs ingen MKB. 

Kommunförvaltningens och länsstyrelsens ställningstagande 
Kommunförvaltningen har gjort bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 
upprättas. Länsstyrelsen delar kommunförvaltningen bedömning (2018-05-16).  

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Kvarter och bebyggelse 

Förutsättningar 

Planområdet är i dag obebyggt men gällande detaljplan tillåter bebyggelse i två till fyra 
våningar med ändamålen bostäder, centrum och skola (BCS). Vidare finns ett flertal 
egenskapsbestämmelser för området. 

Förslag till ändringar 

De ändringar som föreslås för planområdet är en utökning av antalet tillåtna våningar från två 
till fyra till två till fyra våningar samt inredd vind. För att minska upplevelsen av allt för höga 
byggnader kompletteras området med en bestämmelse om att taket ska vara mansardtak, 
brutet sadeltak alternativt sadeltak. Planförslaget får även bestämmelser om utformning och 
gestaltning för att säkerställa att vissa kvaliteter tillkommer.  
 
Bestämmelsen skola utgår då det bedöms svårt att uppnå de friytor utomhus som krävs för 
skola och förskola. I och med att bestämmelsen skola utgår saknar bestämmelsen v2 funktion 
och tas även den bort. 
 
Utgående användningsbestämmelsen:  

 
Skola 
 

Utgående egenskapsbestämmelserna: 

 
Lägsta respektive högsta antal våningar för huvudbyggnad. Gemensamhetslokal 
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 v2 

II-IV 

f4 

v1  

B 

C 

f5 

f6 

f7 

f8 

med BTA mindre än 30 kvm, takkupor, trapphus, hisschakt samt enstaka 
anordning för teknisk försörjning får bryta takfall.  

 
 Vind i byggnad med fyra våningar får ej inredas 
 
Om skola uppförs får entré inte anordnas mot huvudgata. Personalingång och 
liknande får vända mot huvudgata.  

 
Tillkommande och förändrade egenskapsbestämmelser: 

 
Lägsta och högsta antal tillåtna våningar där vind får inredas. 
 
Huvudbyggnad ska ha mansardtak, brutet sadeltak eller sadeltak.  
 

Huskropp med en längsgående fasad som överstiger en längd av 40 meter ska delas 
upp i minst två separata huskroppar. De separata huskropparna ska byggas samman 
med en sammanlänkande del på max två våningar.  
 
Längsgående fasader på byggnader ska genom materialval och/eller färgsättning 
delas upp i vertikala enheter, både mot gata och mot gårdssida. En vertikal enhet 
får maximalt vara 15 meter bred. 
 
Huvudbyggnaders sockelvåning ska vara markerad och brytas upp med fönster och 
med tydliga entréer.  
 
Huvudentréer ska mynna mot allmän plats.  
 

Fortsatt gällande användningsbestämmelser: 

 
Bostäder 
Med användningsbestämmelsen ”bostäder” menas boende som är av varaktig 
karaktär. Således ingår inte hotell och vandrarhem i som är avsedda för 
övernattning.  
 
Centrum.  
Med ändamålet ”centrum” menas all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller 
på annat sätt vara lätt att nå för många människor. I bestämmelsen ingår butiker, 
service, kontor, bank, bio, bibliotek etc. Även service och vissa former av hälsovård 
som till exempel vårdcentral och tandläkare ingår i bestämmelsen.   

 

Fortsatt gällande egenskapsbestämmelser: 

Mark och vegetation 
Vid utfarter får växter, staket, plan och murar inte vara högre än 80 cm inom en sikttriangel 
som sträcker sig minst 2,5 meter utmed gatan och inåt tomtplatsen.  
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p2 

m1 

Vid hörntomter får växter, staket, plank och murar inte vara högre än 80 cm inom en 
sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter utmed gatan åt vardera hållet.  
 
Placering 
Plank och fristående mur får ej placeras närmare gata än 4,5 meter 
Där inte annat anges skall huvudbyggnad och komplementbyggnad placeras minst 4,5 meter 
från fastighetsgräns 
Angöringssida på garage ska placeras minst 6 m från lokalgata och huvudgata 

 

Endast sammanbyggda hus, flerbostadshus, radhus eller kedjehus. Byggnader ska 
placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Huvudbyggnader ska placeras utmed 
förgårdsmark. Burspråk, trapphus och liknande får placeras 2 meter in på 
förgårdsmark.  

 
 
   Mark får ej bebyggas 
 

 
Utformning 
Komplementbyggnad får endast utföras i en våning. Vind får inte inredas i 
komplementbyggnad. Friliggande komplementbyggnad får ha en byggnadshöjd som är högst 
3,2 meter. Komplementbyggnad med pulpettak får ha en byggnadshöjd som är högre än 3,2 
meter om byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.  
 
 
Störningsskydd 

Om den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 55 dBA ska byggnader 
utföras så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet får en ekvivalent 
ljudnivå med högst 45 dBA utanför fönster eller balkongdörr, och så att 
trafikbullernivån inomhus i bostadsrum inte överstiger 30 dBA ekvivalentnivå 
och 25 dBA maximalnivå med stängda fönster nattetid.  
 
Varje lägenhet ska ha tillgång till någon, ev gemensam, uteplats där ljudnivån 
inte överstiger 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå.  
Byggnader ska utformas så att vibrationer inte överstiger 0,5 mm/sek.   

Friyta för bostäder 

Planändringen innebär en ökad byggrätt, i och med att antalet tillåtna våningar har utökats, 
vilket i sin tur medför att antalet människor som kan komma att leva och verka inom området 
ökar. Möjligheten att anordna friyta till de boende inom planområdet bedöms som möjlig vid 
en effektiv markanvändning.  
 
Planområdet är totalt ca 3400 m2. Vid uppförande av bostäder inom planområdet är 
rekommendationen att det ska finnas minst 20 m2 utemiljö per 100 m2 BTA bostäder. Enligt 
de skisser som exploatören inkom med i samband med ansökan om planbesked har den 
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tillkommande bebyggelsen en byggnadsarea på strax över 1000 m2 där den totala BTA:n för 
bostäder var omkring 3500 m2. Det betyder att friytan bör uppgå till cirka 700 m2 enligt dessa 
tidiga skisser vilket även bedöms möjligt att anordna inom planområdet. Sedan samråd och 
granskning har BTA:n minskat och således kommer det att finnas möjlighet till mer friyta per 
bostad. 
 
Skuggstudie 

Ändringen av detaljplanen innebär ett möjliggörande av att inreda en vind utöver den fjärde 
våningen. En enklare skuggstudie har därför tagits fram. Skuggstudien är baserad på det antal 
våningar som föreslogs i granskningen (fem våningar) och visar att skuggan främst kommer 
att falla över Brunnbyvägen direkt norr om planområdet. De närliggande husen på den norra 
sidan av Brunnbyvägen kommer endast i mindre grad att påverkas av skuggningen av den 
föreslagna bebyggelsen, detta under den mörkare delen av året. En sänkning från fem 
våningar till fyra våningar samt inredd vind medför en något lägre skuggbild då busskroppen 
blir något lägre.  
 
Tre situationer har särskilt studerats: midvintersolstånd, vår- och höstdagjämning samt 
midsommar.   
 

   
21 mars kl 9:00 21 mars kl 15:00 
 

   
21 mars kl 12:00 21 mars kl 18:00  
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21 juni kl 9:00         21 juni kl 15:00 
 

      
21 juni kl 12:00  21 juni kl 18:00  
 

 
21 december kl 12 
 
Tillgänglighet 

Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga 
målpunkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan 
vara busshållplatser, övergångsställen och entréer.  Planläggningen ska främja en från social 
synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 
3§. Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. 
Tillgängligheten i byggnader och på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och 
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byggförordningen(PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om 
bygglov. 

Gator och trafik 

Gång- och cykeltrafik 

Det finns tidiga planer på att uppföra en vårdcentral inom planområdet vilken vid en 
etablering kommer att utgöra en viktig målpunkt i Alsike. Längs Brunnbyvägens båda sidor 
löper gång- och cykelvägar. Boende och besökare bedöms därmed kunna färdas trafiksäkert 
till fots eller med cykel till och från området.  

Kollektivtrafik 

Ca 150 meter öster om fastighetsgränsen för Vrå 1:791 finns busshållplatser som trafikeras i 
riktning mot Knivsta och Uppsala. 

Gatunät och trafik  

Den östra delen av fastigheten Vrå 1:791 är redan bebyggd med ett flerbostadshus i fyra 
våningar. Tillkommande bebyggelse på den västra delen av fastigheten har möjlighet att dela 
infart med den östra delen av fastigheten.  
 

Enligt kommunens gällande parkeringsnorm ligger planområdet inom zon 2 Tätortszon. Övrig 
tätbebyggd mark i Knivsta och Alsike.  
 

Bostäder Bil Cykel 
 1,0 per 100 kvm BTA 2,5 per 100 kvm BTA 

 
Verksamheter Bil Cykel 

 2,0 per 100 kvm BTA 2,5 per 100 kvm BTA 
 
Tabellen visar ett utdrag ur gällande P-norm. 

Riskbedömning 

Brandkåren Attunda, som är ett brandförsvarsförbund med sex medverkande kommuner, 
svarar för räddningstjänsten i Knivsta kommun.  
 
Planområdet ligger inom ca 8 minuters insatstid från brandstationen i Knivsta. 
Framkomligheten för räddningstjänstens fordon ska säkerställas innan bygglov beviljas. 
Avståndet mellan uppställningsplats och räddningstjänstens fordon och punkten för 
räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter 
detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas 
enligt gällande regler. 
 
Brandstationen i Knivsta har idag inte tillgång till ett eget höjdfordon vilket innebär att 
projektering av utrymningslösning med hjälp av räddningstjänstens stege är begränsat till 
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byggnader upp till fyra våningar (11 meter). Närmaste höjdfordon finns längre bort än 10 
minuter.  
 
I framtiden kan nya regler komma att ändra beroendet av räddningstjänst vid utrymning. Detta 
för att säkerställa att byggnader uppförs som klarar av att lösa de problem som kan tänkas 
uppkomma samt att inte låsa byggnadens användningsområde till vad för typ av 
räddningstjänst som finns i kommunen eller hur pass nära brandstationen byggnaden ligger. 
 
Risker för farligt gods är i dagsläget på behörigt avstånd. 

Buller  

En bullerutredning (Åkerlöf Hallin Akustik, 2018-09-24) har tagits fram av för att säkerställa 
att en femte och sjätte våning klarar de riktvärden som finns i Boverkets allmänna råd 2008:1 
”Buller i planeringen”.  
 
I bullerutredningen framkommer att de planerade bostadshusen utsätts för måttligt höga 
bullernivåer från trafiken på Brunnbyvägen. Vid fasaderna mot vägen blir ekvivalentnivån 
drygt 60 dB(A). Hänsyn måste därför tas till trafikbullret vid utformningen av lägenheterna. 
Minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet måste ha fönster mot sida med högst 55 
dB(A) ekvivalent ljudnivå.  
 
Alla lägenheter har tillgång till gemensamma uteplatser med högst 70 dB(A) maximalnivå 
ljudnivå.  

SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGETS KONSEKVENSER  

Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som ändringen avser. Vid 
ändring av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. 
Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas 
bort. Ändringen i en detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med planens syfte, med 
övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter.  

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att gällande detaljplan även fortsättningsvis är gällande. Det innebär 
att högsta tillåtna våningsantal är fyra våningar samt att skola tillåts. 

Stads- och landskapsbild 

Vid ett genomförande av planförslaget kan byggnader på fyra våningar samt inredd vind 
tillkomma på platsen. Det skulle innebära att den befintliga stads- och landskapsbilden 
förändrades något genom att en högre bebyggelse tillåts. Skuggbilden bedöms även den öka 
något på grund av den utökade bebyggelsehöjden.  
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GENOMFÖRANDE 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör 
fastighetsbildning, vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive 
speciallag. 

Planförfarande 

Planprocessen sker enligt plan- och bygglagen med normalt planförfarande (PBL 
2010:900) då det är en ändring av detaljplanen för Alsike Nord etapp 1. 

Preliminär tidplan 

Antagande – Q3 2019 
Laga kraft – Q3 2019 
Byggnation av kvartersmark – Q4 2019 

Huvudmannaskap, arbetsfördelning 

Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för 
drift och underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för. 
 
Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för 
genomförande av detaljplanen. 
 
Roslagsvatten AB är genom sitt dotterbolag Knivstavatten AB huvudman för den allmänna 
Va-anläggningen i Knivsta kommun. Det innebär att Roslagsvatten AB ansvarar för drift och 
underhåll av den allmänna Va-anläggningens ingående delar som ledningar, brunnar, ventiler, 
pumpstationer m.m. 
 
Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar 
i området. 
 
Ansvarsfördelning: 

 Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för upprättandet av detaljplanen. 
 Bygg- och miljökontoret ansvarar för myndighetsutövning vid bygglov och 

miljötillsyn. 
 Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- 

och ledningsrättsåtgärder, på initiativ och bekostnad av ägaren till stamfastigheten 
samt eventuell köpare av styckningslott. 

 Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för träffande av erforderliga 
avtal och överenskommelser. 
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 Va-huvudmannen ansvarar för utbyggnaden av allmänna vatten-, dagvatten- och 
avloppsledningar.  

 Respektive byggherre ansvarar för uppförande, drift och skötsel av nybyggnation 
inom kvartersmark. 

 Respektive byggherre ansvarar för att eventuella markföroreningar rapporteras till 
tillsynsmyndighet. 

 Respektive byggherre bekostar de arkeologiska utredningar som är nödvändiga. 
 Fastighetsägare/byggherrar ansvarar för att dagvatten inom fastigheten fördröjs och 

renas lokalt innan det når Va-huvudmannens ledningar. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras.  
 
Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av ägaren till stamfastighet eller 
köpare av styckningslott. I dagsläget är inga fastighetsbildningsåtgärder planerade.  
 
En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt 
uppfylla krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning. 
 

Konsekvenser för fastigheter inom planområdet 

Vrå 1:791 
Inga kända fastighetsrättsliga åtgärder är planerade för fastigheten.  

Ekonomi och avtal 

Plankostnadsavtal 
Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen och 
Knivstabostäder AB. Det innebär att ingen planavgift uttas i samband med bygglov för den 
byggrätt som planen medger. 
 
Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal daterat 1992-04-13 har upprättats mellan kommunen (dåvarande 
Uppsala kommun) och Alsike Fastighetsaktiebolag AB. Avtalet reglerar byggande av vatten 
och avloppsanläggningar, gator och övrig allmän plats samt övriga gemensamma 
anläggningar, kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m. Med 
stöd av detta avtal ska kommunen och exploatören träffa avtal som mer i detalj reglerar 
utbyggnaden av vatten och avlopp, gator och övriga allmänna platser och övriga 
gemensamma anläggningar samt parkeringsorganisationen m.m. 
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Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt 
detaljplanen. Bygglovavgiften debiteras enligt gällande taxa. 

Teknik 

Vatten och avlopp 

Va-huvudmannen upprättar förbindelsepunkt för allmänna VA-ledningar i fastighetsgräns. 
Byggherren ansvarar för anläggande av VA-installation inom kvartersmark. 
Exploatören/fastighetsägaren måste skicka in VA-anmälan och betala anläggningsavgift enligt 
gällande taxa innan de får ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-huvudman gör 
inkopplingen till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till 
VA-huvudman. 
 
Brandpost 
Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att 
brandvattenförsörjning kan ordnas. 

Dagvatten 

Dagvatten ska fördröjas och renas innan det avleds från tomt/fastighet.  
 

Ledningar 
Eventuell el-, kommunikationsanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 
För eventuella ledningsflyttar inom kvartersmark ansvarar respektive exploatör. 
 
Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga ledningar 
ska begäras innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för 
berörda ledningsägare under byggtiden. 
 
Eventuell flytt av ledningar som är nödvändig för att kunna genomföra detaljplanen bekostas 
av den part som initierar flytten och regleras av separat avtal mellan fastighetsägare, 
byggherrar och ledningsägare. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid  

Planens genomförandetid är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

MEDVERKANDE I PROJEKTET 

Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med Knivstabostäder AB 
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Konsulter som medverkat i projektet: 
Åkerlöf Hallin Akustik (Bullerutredning) 
 
 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
 
 
Moa Odin   Erika Mickelsson 
Chef Planenheten  Fysisk planerare 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 
 
Planärende Detaljplan Vrå 1:791; Knivsta kommun, Uppsala län 

 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 28 juni till 8 augusti 2018.  
 
Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i Knivsta kommunhus samt varit tillgäng-
liga på kommunens hemsida. 
 
 
Inkomna yttranden  Antal 

Totalt antal inkomna yttranden 14 st 
  
Yttrande utan erinran 1 st 
  
Yttrande med synpunkter 13 st 
  
 
 
 
Samtliga skriftliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga för granskning på Samhällsbygg-
nadskontoret. 
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SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN 
 

  Utan  Med  Ej tillgodosedda 
 erinran synpunkter sakägare 

Sakägare – inga inkomna 

Myndigheter 
Lantmäteriet  X  
Länsstyrelsen  X  
Statliga verk och regionala organ m.fl. 

Kommunalförbundet Norrvatten X   
Övriga 

Privatperson 1  X  
Privatperson 2  X  
Privatperson 3  X  
Privatperson 4  X  
Privatperson 5  X  
Privatperson 6  X  
Privatperson 7  X  
Privatperson 8  X  
Privatperson 9  X  
Privatperson 10   X  
Privatperson 11  X  
 

 
Under samrådet har 14 skriftliga yttranden inkommit från privatpersoner, myndigheter och 
företag. 13 av yttrandena innehåller synpunkter. Inga sakägare enligt fastighetsförteckningen 
har inkommit med yttrande. Samrådsredogörelsen behandlar inkomna yttranden enligt PBL 
5:11 och Miljöbalken 16:13.  
 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Bebyggelse 

Tio stycken av de privatpersoner som inkom med yttranden under samrådet ansåg att vå-
ningsantalet även i fortsättningen bör vara fyra våningar eller lägre inom planområdet. Flera 
av privatpersonerna framhåller att deras utsikt kommer att påverkas och att kvällssolen riske-
rar att försvinna.  
 
En av privatpersonerna skriver i sitt yttrande att ”…det har byggts flera 5 våningshus i Alsike 
trots att detaljplanen maximalt godkänner 4 våningar och nu skall även 6 våningar accepteras. 
Hur många våningar blir det om man accepterar 6 våningar?” 
 
Privatpersoner tycker inte att det är acceptabelt att kommunen ändrar detaljplaner omedelbart 
efter att genomförandetiden har gått ut. De har valt att köpa tomt i området under förutsätt-
ning av vad som står i gällande detaljplan Alsike Nord etapp 1.  
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Flera av de privatpersoner som yttrat sig vill behålla Alsikes karaktär av villastad. Det fram-
kommer även av de inkomna yttrandena att fler önskar att det även är villor och radhus som 
det ska planeras för i framtiden.   
 
Det finns en oro från flera privatpersoner att högre byggnader, både vad gäller hyresrätter och 
bostadsrätter, kommer leda till utanförskap och dålig integration.  
 
Det finns även en oro från flera privatpersoner att deras värde på den egna fastigheten kom-
mer sjunka vid byggnation om sex våningar inom planområdet.  
 

Förvaltningens kommentar: 
Inför granskningsskedet har förvaltningen valt att sänka antalet våningar till fem istället för 
de sex våningar som föreslogs i samrådet.  
 
Vind tillåts inte inredas om byggnaden/byggnaderna blir fem våningar. Blir byggna-
den/byggnaderna fyra våningar eller lägre får vind inredas.  
 
Vid planläggning har kommunen för avsikt att ta fram en långsiktigt hållbar plan som inte ska 
behöva ändras så kort efter ett antagande. Förvaltningen förstår att det skapar en oro när 
planer ändras direkt efter att genomförandetiden för detaljplanen gått ut.  
 
Socialt hållbara områden kännetecknas av en blandning av upplåtelseformer (villor, radhus, 
bostadsrätter och hyresrätter) och användningsområden (handel, service och bostäder).  
 
Trafik, parkering, gator, gång och cykelvägar 

En privatperson funderar över trafikprognosen för 2040 där Brunnbyvägen visar på 10.000 
fordon/ÅMD.  
 
Flera privatpersoner yttrar sig om att det redan idag är ont om parkeringsplatser i området och 
att kommunen nu behöver planera för betydligt fler parkeringar/bostad.  
 

Förvaltningens kommentar: 
Den trafikprognos som finns med i bullerutredning togs fram innan ”Avtal om större samlade 
exploateringar i Alsike och Nydal” mellan Knivsta kommun och staten tecknades. Trafikpro-
gnosen har tagit hänsyn till utbyggnaden av Alsike Nord etapp 2 samt till ytterligare etapper 
på den västra sidan om järnvägen, dock med ett högre parkeringstal än vad som nu är över-
enskommet i avtalet. En ny trafikprognos har därför tagits fram i samband med detaljplanen 
för Alsike Nord etapp 2 och där prognostiseras en betydligt lägre trafikmängd (ca 3300 for-
donsrörelser per dygn) på Brunnbyvägen.  
 
Antalet parkeringsplatser regleras genom gällande parkeringsnorm. Istället för att planera 
för ytterligare parkeringar arbetar förvaltningen just nu med andra åtgärder för att minska 
bilberoendet. Bättre kollektivtrafik, genare gång- och cykelvägar, bilpooler m.m. är några av 
de åtgärder som förvaltningen just nu arbetar med.  
 

Vegetation, grönområden, friytor och lekplatser 

En privatperson anser att planförslaget inte tar hänsyn till barnperspektivet då Lustigkulla 
förskola stängs in bakom två höga huskroppar samt en parkering.  
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Förvaltningens kommentar: 
Den bedömning som har gjorts är att barnen på Lustigkulla förskola inte kommer att påver-
kas nämnvärt. Huskropparna kommer inte att skugga förskolans gård. I syd/sydvästlig rikt-
ning kommer det fortsättningsvis vara öppna ytor i form av en park och ett idrottsområde för 
Adolfsbergsskolan. En grön avskärmning kommer att anläggas mellan de boendes parkering 
och förskolegården för att skapa en trevligare miljö. Vidare kan byggnaderna verka buller-
dämpande mot Brunnbyvägen och ljudnivån kan därför komma att bli bättre på förskolegår-
den. 
 

Störningar 

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att trafikbullerförordningen inte är tillämplig på nu aktuell 
plan, utan förordningen kan endast tillämpas i detaljplaner som påbörjades tidigast 2 januari 
2015. Det innebär att trafikbullerförordningen endast blir tillämplig om nu aktuellt planförslag 
skulle ersätta den tidigare detaljplanen. Det innebär att det är de gamla riktvärdena för buller 
enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 ”Buller i planeringen” som ska beaktas vid nu aktuell 
planändring.  
 
Länsstyrelsen yttrar sig även om att störningsskyddet m1, vilken finns med i gällande detalj-
plan Alsike Nord etapp 1 men som i aktuellt planförslag tagits bort, behöver finnas med i 
planförslaget för att säkra att riktvärdena för buller uppfylls.  
 
Förvaltningens kommentar: 
Bullerutredningen revideras så att den följer de riktvärden som finns i Boverkets allmänna 
råd 2008:1.  
 
Störningsskyddet m1 återinförs i det aktuella planförslaget för att säkra att riktvärdena för 
buller inte överskrids.  
 

Övrigt 

Länsstyrelsen upplyser kommunen i sitt yttrande att det aktuella planförslaget inte kan bedri-
vas med standard eller utökat förfarande då det är en ändring av en detaljplan som påbörjades 
år 2011. Planer som påbörjas från och med 1 januari 2015 ska följa de nya reglerna för hur en 
detaljplan tas fram. Aktuellt planförslag ska därför i fortsättningen handläggas med normalt 
eller enkelt förfarande enligt då gällande lagstiftning.  
 

Förvaltningens kommentar: 
Aktuell detaljplan byter förfarande från utökat förfarande till normalt förfarande för att följa 
gällande lagstiftning. Planförslaget kommer därför åter att kungöras i granskningsskedet.  
 

Lantmäteriet anser att den del av E-området som finns inom fastigheten Vrå 1:791 bör 

tas bort eller att hela E-området bör upphöra som kan tillhöra en fastighet helt och hål-

let.  

 

Förvaltningens kommentar: 
E-området togs bort i detaljplanen för Idrotts- och aktivitetshuset i norra Alsike och finns 
således inte kvar.  
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KOMMUNFÖRVALTNINGENS STÄLLNINGSTAGANDE 
 

Inför planens granskningsskede görs följande ändringar i planhandlingarna: 
 

Ändringar i planbeskrivningen 

- Utökat förfarande ändras till normalt förfarande 
- Våningsantalet har sänkts från sex till fem våningar. 
- Ytterligare bestämmelser om byggnaden/byggnadernas gestaltning har tillkommit. 

 

Ändringar i plankartan 

- Bestämmelsen m1, störningsskydd, tillkommer för att säkerställa att riktvärdena för 
buller uppfylls. 

- Våningsantalet har sänkts från sex till fem våningar. 
- Ytterligare bestämmelser om byggnaden/byggnadernas gestaltning har tillkommit. 

  
 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
 
Moa Odin  Erika Mickelsson  
Planchef  Planhandläggare 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Planärende Detaljplan Vrå 1:791; Knivsta kommun, Uppsala län 

I granskningsutlåtandet redovisas de synpunkter som inkommit på detaljplaneförslaget under 
granskningstiden.  
 

1. Planens syfte i granskningsskedet 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för byggnation av bostäder och centrum-
ändamål i upp till fem våningar på del av fastigheten Vrå 1:791 i Alsike. Planens syftar 
även till att aktualisera gällande planbestämmelser i berörd del av detaljplanen Alsike 
Nord etapp 1 samt säkerställa byggnadens utformning och gestaltning.  
 
2. Sammanfattning av granskningen 

Granskningen genomfördes under perioden 6 februari till 6 mars 2019. 
Under granskningstiden fanns planhandlingarna tillgängliga på kommunens hemsida 
samt utskrivet i kommunhuset.  
Sammanlagt inkom 34 yttranden, varav 29 från privatpersoner. Ytterligare 1 yttrande 
inkom efter granskningstiden slut, yttrandet redovisas under kapitel 5.  
 

3. Kommunförvaltningens ställningstagande 

 

Sammanfattning av ändringar i förslaget 

Inkomna synpunkter har lett till följande ändringar: 
 
- Plankarta 

o Antalet tillåtna våningar sänks till fyra våningar där vind tillåts inredas. 
o Samtliga gällande planbestämmelser har lagts till på kartan så att den inte behö-

ver läsas tillsammans med plankartan för Alsike Nord etapp 1.  
o Bestämmelsen f8 har preciserats från ”Entréer ska mynna mot allmän plats” till 

”Huvudentréer ska mynna mot allmän plats”.  
 
Övriga ändringar: 
 
- Plankarta 

o Bestämmelsen f5 har formulerats om till ”Huskropp med en längsgående fasad 
som överstiger en längd av 40 meter ska delas upp i minst två separata 
huskroppar. De separata huskropparna ska byggas samman med en samman-
länkande del på max två våningar.”  

o Bestämmelsen f4 har korrigerats till att även inkludera ”brutet sadeltak”. 
 

Synpunkter som inte beaktas i det fortsatta planarbetet 
- Maximalt 3 respektive 4 våningar inom planområdet. 
- Ett högre parkeringstal.  
- Utökad skuggstudie.  
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4. Inkomna yttranden och förvaltningens svar 

 

Länsstyrelsen 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL. 
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 402-4614-18, daterat 
den 5 september 2018. Länsstyrelsens synpunkter har beaktats. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Ändring av plan 

Enligt Boverket kan det bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går därför 
inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans med den 
ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den ursprungliga planen vid en ändring 
av detaljplan. 
Under processen att ändra en detaljplan behöver det vara tydligt för alla berörda vad ändring-
en avser och hur ändringen skiljer sig från den ursprungliga planen. När ändringen har vunnit 
laga kraft så är det planen i sin ändrade form som gäller. 
I plankartan i denna granskningshandling nämns bland annat att denna ändring ska läsas till-
sammans med plankartan för detaljplanen Alsike Nord etapp 1, detta är inte förenligt med 
boverkets anvisningar. Förtydliga vad som gäller för området och ta bort skrivelserna 
om att plankartan ska läsas tillsammans med plankartan för detaljplanen Alsike Nord etapp 1. 
I övrigt hänvisar Lantmäteriet till samrådsyttrande daterat 2018-07-19. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Samtliga gällande planbestämmelser läggs till på plankartan  och skrivelsen om att plankar-
tan ska läsas tillsammans med plankartan för detaljplanen Alsike Nord etapp 1 tas bort.  
 

Region Uppsala, Trafik och samhälle 

Trafik och samhälle ser positivt på planförslaget. Vid upprättande av en ny skolverksamhet 
bör dialog föras med Trafik och samhälle vid det fall det skulle vara aktuellt med skolskjuts-
trafik. 
 

Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I planförslaget tas möjligheten till skolverksamhet bort.  
 

Vattenfall värme 

 

Vattenfall AB Heat Nordic har mottagit rubricerat ärende för yttrande och meddelar 
följande. 
Det är viktigt att byggherren kontaktar oss i god tid. Detta i synnerhet om planerad 
bebyggelse medför ändring av ledningsnäten. 
Fjärrvärmedistribution 

Den planerade bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärmenätet. Anslutningsavgiften 
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fastställs vid offerttillfället. 
 
Det finns inga fjärrvärmeledningar inom planområdet. 
 

Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
 

Bygglovsenheten Knivsta kommun 

Byggenheten har granskat förslag till ändring av del av detaljplan i ovan ärende. Vi har föl-
jande synpunkter/frågor: 

 V4: ”Vind i byggnad med fem våningar får ej inredas”. Vad avses med inredas? Är det 
ok med tekniska installationer? Gallernätsförråd etc? 

 F4: ”Huvudbyggnad ska ha mansardtak eller sadeltak”. Vad är syftet med denna be-
stämmelse? Många av grannhusen har platta tak. Vi anser inte att taktyp behöver re-
gleras här. 

 F7: ”Huvudbyggnadens sockelvåning ska vara markerad och brytas upp med fönster 
och tydliga huvudentréer.” Vill ni att entrévåningen ska vara förhöjd så att centrum-
ändamål möjliggörs på ett tydligare sätt? 

 F8: ”Entréer ska mynna mot allmän plats.” Bör stå huvudentréer om det är det som av-
ses. Entréer kan annars vara många dörrar, även bortvända från allmän plats. 

 
Annars har vi inga synpunkter på planändringsförslaget. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
V4 – avsikten är att vinden inte får inredas för bostäder samt att byggnaden inte ska upplevas 
som sex våningar. Bestämmelsen har tagits bort inför antagandet då antalet våningar sänkts 
till fyra våningar där vind tillåts inredas. 
F4 – Syftet med bestämmelsen är att hålla nere den upplevda skalan. 
F7 – syftet med bestämmelsen är att skapa variation i bottenvåningen. Avsikten är inte att 
tvinga in centrumverksamheter i bottenvåningen.  
F8 – Bestämmelsen ändras från entréer till huvudentréer.  
 
Privatperson 1 

Ställer mig ytters tveksam till att man ska frångå den plan som redan finns. Förtätning av 
kommunen är inget som kommer gynna kommunen i längden. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. Antalet tillåtna våningar sänks från fem till fyra där vind 
tillåts inredas. 
 

Privatperson 2 

För snart två år sedan flyttade jag och min familj från Uppsala till ett hus i Alsike. Vi sökte ett 
lugnt villasamhälle då vi nyligen fått vår första dotter. Vi, och väldigt många med oss, är 
djupt oroade över kommunens expansionsplaner för Alsike. Den ”Stationsstad” som bland 
annat Moderaterna har talat om kommer på allvar att hota Alsike som det lugna villasamhälle 
vi idag är. Min, och många andras, bedömning är att planerna på höghuset (VRÅ 1:791) i slu-
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tet av Brunnbyvägen endast är ett första steg i att förverkliga dessa planer och därför sätter en 
praxis i hur Alsike på sikt kommer utvecklas. Detta måste stoppas. 
 
Tänk om gällande 5-våningshus i Alsike 

Jag anser att det är vansinne att, på det sätt som kommunen planerar, förstöra Alsikes karaktär 
genom att tillåta fem-våningshus. Ska det byggas flerfamiljshus i Alsike bör höjden på dessa 
vara lägre för att på ett bättre sätt passa in med det övriga samhället. Planerandet och genom-
förandet av de höghus som redan finns i Alsike manar inte heller till något lugn då de på ett 
väldigt negativt sätt sticker ut rent utseendemässigt (se exemelvis den svart-orangea styggel-
sen som är granne med VRÅ 1:791). Vill kommunen bygga höghus bör dessa förläggas till 
Knivsta centralort där de bättre passar in när det gäller struktur och höjd. Centrumkärnan kan 
dessutom knappast anses vara färdigutvecklad vilket gör att den här typen av byggen passar 
bättre. 
 
Tänk om gällande expansionsplanerna för Alsike 

Till sist vill jag be er att tänka om kring de massiva expansionsplaner som finns för Alsike de 
kommande åren. Hela projektet är väldigt förhastat gällande planering och saknar, enligt mig 
folklig förankring (görs en vettig valanalys bör detta lysa igenom), samtidigt som det kommer 
förstöra lugna villasamhällen som Alsike helt i onödan. Dessutom förstår jag överhuvudtaget 
inte varför man ska investera pengar i en ny station när det finns utmärkt potential att utveckla 
Knivsta. Politikers ärelystnad och ambition bör vara efterordnat kommunens bästa! Tänk om! 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande.  
 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 
Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 
De bostadsexploateringar som avses ska förläggas på mark som tidigare inte är planlagd 
och/eller bebyggd. Det handlar alltså inte om att förtäta redan bebyggda områden i tätorter-
na Knivsta och Alsike. Den övergripande planeringen för den framtida bebyggelsen i Knivsta 
och Alsike beskrivs i kommunens översiktsplan som fastställdes i december 2017. Översikts-
planen ligger, tillsammans med kommunens vision för framtidens Knivsta, till grund för det 
programarbete som inleddes sommaren 2018. 
 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-

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


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

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

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

program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. 
 

Privatperson 3 

Efter synpunkter från invånare i Knivsta för "Alsike nord etapp 2" bör man förändra detalj-
planen till max 3 våningar och inte utöka våningsantalet. Detta för att anpassa mot befintlig 
bebyggelse och topografi. Utsikten från Adolfbergskolan mot natur begränsas kraftigt om 
våningsantalet är mer än 3. Vi vill att våra barn ska få inspiration från naturen och inte behöva 
titta ut genom fönsterna och bara se en mur av betonghus. 
 
Ju högre bostäder som byggs desto fler människor kommer att flytta in på en begränsad yta 
och det kommer i sin tur att öka till antal bilar som behöver plats. Parkeringsnormen som gäl-
ler för området har bevisats att vara för snålt tilltagen på redan befintlig bebyggelse. Så här 
man måste man ta lärdom och anpassa parkeringsplatser inom fastighetsgränsen och då rim-
ligtvis 1,5 platser per bostad. 
 
Vi hoppas att man också försöker bygga bostäder till våra unga (första boendet) då dessa bo-
städer har varit nedprioriterade alldeles för länge. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 
det egna behovet av parkering på tomten. Under de senaste åren har en förskjutning skett där 
flertalet radhus och flerbostadshus byggts och där exploatörerna baserat antalet parkeringar 
efter p-norm. Kring dessa kvarter finns idag en parkeringsproblematik då antalet parkerings-
platser inte räcker för det behov som Alsikeborna har. Parkeringsnormen i Knivsta kommun 
anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser. För planområdet gäller att det för bostä-
der ska planeras för 1,0 p-plats per 100 kvm BTA för bostäder och för verksamheter är siffran 
2,0 p-platser per 1,0 kvm BTA. Utöver det ska det även finnas 2,5 p-platser för cyklar per 100 
kvm BTA. Det är upp till exploatören att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I de-
taljplanen görs bedömningen att det finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet 
med p-normen. 
 

Privatperson 4 

Efter synpunkter från invånare i Knivsta för "Alsike nord etapp 2" bör man förändra detalj-
planen till max 3 våningar och inte utöka våningsantalet. Detta för att anpassa mot befintlig 
bebyggelse och topografi. Utsikten från Adolfbergskolan mot natur begränsas kraftigt om 
våningsantalet är mer än 3. Vi vill att våra barn ska få inspiration från naturen och inte behöva 
titta ut genom fönsterna och bara se en mur av betonghus. 
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Ju högre bostäder som byggs desto fler människor kommer att flytta in på en begränsad yta 
och det kommer i sin tur att öka till antal bilar som behöver plats. Parkeringsnormen som gäl-
ler för området har bevisats att vara för snålt tilltagen på redan befintlig bebyggelse. Så här 
man måste man ta lärdom och anpassa parkeringsplatser inom fastighetsgränsen och då rim-
ligtvis 1,5 platser per bostad. 
 
Vi hoppas att man också försöker bygga bostäder till våra unga (första boendet) då dessa bo-
städer har varit nedprioriterade alldeles för länge. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 
det egna behovet av parkering på tomten. Under de senaste åren har en förskjutning skett där 
flertalet radhus och flerbostadshus byggts och där exploatörerna baserat antalet parkeringar 
efter p-norm. Kring dessa kvarter finns idag en parkeringsproblematik då antalet parkerings-
platser inte räcker för det behov som Alsikeborna har. Parkeringsnormen i Knivsta kommun 
anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser. För planområdet gäller att det för bostä-
der ska planeras för 1,0 p-plats per 100 kvm BTA för bostäder och för verksamheter är siffran 
2,0 p-platser per 1,0 kvm BTA. Utöver det ska det även finnas 2,5 p-platser för cyklar per 100 
kvm BTA. Det är upp till exploatören att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I de-
taljplanen görs bedömningen att det finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet 
med p-normen. 
 

Privatperson 5 

Motsätter mig planändringen från 4 till 5 våningar på Vrå 1:791 
Tycker 4 våningar är för högt men att godkänna 5 våningar leder till ännu fler problem. 
Varför bygga på höjden? Knivsta ligger på landsbygden. Vi har nog med trafik och parke-
ringsproblem i Alsike. 
Jag bor på Stenbrottsgatan. Prova att köra ut från denna gata runt kl 08:00 en vardag!! 
Det är otroligt att det inte händer fler olyckor. 
Vi har enorma mängder barn i området som färdas till fots eller cykel till och från skolorna, 
sen en till synes ändlös ström av bilar som stressar sig fram i detta elände. 
 
Flerfamiljshus i all ära men håll det på en rimlig Alsike nivå. Bevara Alsike som vi och 
många andra förknippar det med. Trygghet i mindre skala. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
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rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

En trafikflödesutredning gjordes hösten 2017 för Knivsta och Alsike. Utredningen hade pro-
gnosår 2035 och baserades på den förväntade utbyggnaden av Alsike och de planer som då 
fanns för Nydal. Vidare hade utredningen scenarion med och utan på- och avfart mot E4 vid 
Halmby. Utredningen visade inte på kapacitetsproblem för Brunnbyvägen. Sedan den utred-
ningen gjordes har Fyrspårsavtalet tillkommit med nya förutsättningar både vad gäller pla-
nerat antal bostäder samt dess fördelning men även ett lågt p-tal som  förväntas leda till för-
ändring av antalet fordonsrörelser. I det detaljplaneprogramsarbete som nu är startat kom-
mer trafik och transportfrågan att analyseras ytterligare. Vad gäller planändringen för Vrå 
1:791 bedöms de föreslagna ändringarna inte påverka trafiken på Brunnbyvägen i sådan om-
fattning att ytterligare utredningar krävs.  
 

Privatperson 6 

Detta passar inte in i Alsike. Varför har ni slutat lyssna på kommuninvånarna? MAX 4 vå-
ningar i Alsike. Det är ett Villa-samhälle från början, inte höghus-område! 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Privatperson 7 

Jag är emot att antalet tillåtna våningar utökas från fyra till fem. Jag tror att det kommer att 
påverka arkitektoniska balansen i området på ett negativt sätt. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Privatperson 8  

Jag tycker det är vansinne att bygga högre än fyra våningar i Alsike. Detta är lantligt beläget 
och ska ha sin charm. Huset kommer totalt att dominera miljön runt omkring och inte passa in 
med den övriga bebyggelsen!! 
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Parkeringsfrågan är ju en annan sak, det behövs betydligt fler platser! Men, den viktigaste 
frågan av allt är idrottshall till Adolfsbergsskolan. Så länge det inte finns är all annan bygg-
nation galenskap. Fokusera på rätt saker! 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 
det egna behovet av parkering på tomten. Under de senaste åren har en förskjutning skett där 
flertalet radhus och flerbostadshus byggts och där exploatörerna baserat antalet parkeringar 
efter p-norm. Kring dessa kvarter finns idag en parkeringsproblematik då antalet parkerings-
platser inte räcker för det behov som Alsikeborna har. Parkeringsnormen i Knivsta kommun 
anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser. För planområdet gäller att det för bostä-
der ska planeras för 1,0 p-plats per 100 kvm BTA för bostäder och för verksamheter är siffran 
2,0 p-platser per 1,0 kvm BTA. Utöver det ska det även finnas 2,5 p-platser för cyklar per 100 
kvm BTA. Det är upp till exploatören att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I de-
taljplanen görs bedömningen att det finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet 
med p-normen. 
 
Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-
ber att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike Nord. 
Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphandlingen av 
huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett förslag på hur 
man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan i Alsike efter års-
skiftet 2019/2020 utan en ny sporthall. 
 
Privatperson 9 

Vi på vrå 1:223 ser mer skada än nytta till att utöka våningarna från 4st till 5st och protesterar 
här med emot detta. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 10 
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Jag bor i Alsike norra och tycker den trevliga bykänslan som finns i övriga Alsike börjar för-
svinna med alla lägenhetshus. Jag tycker inte man ska öka till fler än 4 våningar på nybygg-
nationer. Brunnbyvägen har blivit som en korridor i norra Alsike med lägenhetshus. Hoppas 
ni lyssnar på medborgarna då detta var uppe på diskussion även på samrådet för etapp 2. 
Känns lite dubbel att ni frågar om detta igen. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Privatperson 11  

Knivsta kommun ger nu medborgarna möjlighet att ha synpunkter på förslaget att utöka anta-
let våningar från 2-4 till 5 för Vrå 1:791. Man säger sig vilja pröva lämpligheten med denna 
förändring.  
 
Det är helt omöjligt att rent allmänt yttra sig om ett enstaka femvåningshus är rätt eller fel, bra 
eller dåligt om man inte vet i vilket sammanhang – i vilken omgivning, som huset ska byggas. 
Ett femvåningshus kan vara alldeles perfekt i en miljö och totalt fel i en annan.  
Det här huset har inte placerats i ett sammanhang. Vad finns/kommer att finnas runtom? 
Här väljer Knivsta kommun, besynnerligt nog, att ta ställning till ett hus i taget utan hänsyn 
till sammanhang och helhet.  
 
Planering av Alsike Nord sker ju i två etapper – Alsike Nord etapp 1 (ANe1) och Alsike Nord 
etapp 2 (ANe2).  
Det är inte naturligt avgränsade områden utan ANe1 går in med en kil i ANe2. Detta försvårar 
möjligheten att få en helhet av stadsdelsutvecklingen av ANe2. Detta planförslag är ett exem-
pel på detta.  
 
Det planerade femvåningshuset gränsar: 

 I söder till ett nybyggt svart plastliknande fyrvåningshus med knallorange balkonger 
 I väster till den relativt nybyggda förskolan Lustigkulla med ett tvåvånings trähus 
 I norr kommer det planerade femvåningshuset gränsa till det s.k karaktärshuset i Alsike 

(Idrotts- och aktivitetshus, Vrå 1:150) – Alsike Nords stora offentliga byggnad. Den 
tomten tycks varken tillhöra planområde ANe1 eller ANe2. Rörigt! 

Detaljplanen för karaktärshuset har redan vunnit laga kraft, men verkar ligga på is. I gransk-
ningshandlingen finns en beskrivning av hur detta hus kan komma att se ut. Byggnaden, ca 17 
meter hög, beskrivs ingående med en betongstomme och fasad med luftade cementskivor med 
glaspartier. Byggnaden är tänkt att ha grön varierande färg där det ska finnas vajrar för klät-
terväxter på ytterväggarna. Man nämner också att det ska göras en 4 meter hög upphöjning av 
marken.  
Hur denna byggnad kommer att se ut är ett frågetecken och det nämns inte alls i detaljplanen 
för ANe2, trots att den på s. 19 i planförslaget sägs bli en stor byggnad som har stor påverkan 
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på stadsbilden i närområdet. Och karaktärshuset skall ligga invid det torg som planeras i 
ANe2. Förvirrande! 

 I öster, på andra sidan Brunnbyvägen, ligger en enplansvilla. 
I detaljplanen för ANe2 planeras denna tomt bebyggas med bostäder. 
 
Detta oseriösa förfarande att planera byggnation bit för bit utan hänsyn till sammanhang har 
vi sett nog av i Alsike redan. Det har visat sig resultera i extremt disharmoniska kvarter ur 
arkitektonisk synvinkel. 
 
Den föreslagna planändringen sägs dock ligga i linje med den icke laga kraftvunna Översikts-
planen 2017. Ja visst, för den innehåller ju inte några begränsningar alls för utbyggnad. Allt 
ligger således i linje med den.  
 
Någon ny fördjupad översiktsplan finns ej, utan den från 2013 gäller. 
Tittar man på sid 109 i den nu gällande Fördjupade översiktplanen från 2013 får man en bild 
av en planering av ett HELT samhälle som hänger ihop. Vänd tillbaka till den! 
Det måste ligga en fördjupad översiktsplan över området som grund för att få en helhetsbild 
över den totala utbyggnaden av Alsike Nord.  
 
Det är därmed inte lämpligt att utan denna helhet ändra på planen och bygga ett femvånings-
hus.  
Som jag skrev i samrådsyttrandet – bygg ett hus i harmoni med Lustigkulla förskola på 2-3 
våningar, både ur barnperspektivet, som ju är något Knivsta kommun ofta vill framhålla.  
  
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. 
 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Privatperson 12 

 
SEX VÅNINGAR NEJ TACK!! 
Hej! 
Jag fattar inte varför NI inte lyssnar på det de flesta av oss sa på det medborgarmöte ni 
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hade då DET BLEV VÄLDIGT TYDLIGT ATT ALLA VILL HA MAX 4 VÅNINGAR 
HELST BARA 3!!! Det här blir ju bara ett sätt för ER att kringgå det som sades då 
eftersom många inte ser detta eller anser sig ha svarat redan. 
Det största argumentet för att INTE bygga HYRESRÄTTER, NÅGOT KOMMUNEN 
VERKLIGEN BEHÖVER SATSA PÅ ISTÄLLET FÖR FLER DYRA 
BOSTADSRÄTTER, är att det blir getton. Detta är givetvis bara SKITSNACK det blir 
inte getton för att det är hyreslägenheter utan det beror på hur dessa sköts, hur man blandar 
de boende i området och framförallt hur husen är byggda. Titta på de s.k gettona i sthlm 
(Kista, Husby, Akalla, Rinkeby och flertalet områden söder om sthlm), i Göteborg och 
Malmö (Bergsjön och Rosengård t.ex) alla dessa har just höghus (5 våningar eller högre) 
gemensamt och hus med många våningar i stora områden blir både opersonliga och trista 
dessutom är dessa områden inte heller särskilt välskötta vare sig när det gäller utomhus 
eller inomhusmiljö och vad det beror på vet bara de inblandade bostadsbolagen. 
Detta och det faktum att hus med fler våningar än 4 inte passar in i den miljö som 
kännetecknar hela Knivsta, småstadskänslan, var det som de flesta angav som skäl för 
varför man INTE VILLE HA FLER ÄN MAX 4 VÅNINGAR SOM DÅ SKULLE 
BYGGAS MED INDRAG (att den översta våningen byggs med indrag så den inte blir så 
synlig). 
Som Knivsta kommun skött byggandet i Alsike nu, helt utan kontroll av en 
stadsarkitekt/planerare så att stora villor, små villor, flervåningshus och radhus i olika 
former byggts utan någon som helst tanke eller estetik inblandad är redan NU katastrofal 
och med flera höghus skulle hela den lantliga idyllen gå förlorad och vi skulle inte längre 
kunna locka med att vara en liten småstadsidyll med närhet till storstaden. 
Lyssna på det vi innevånare och blivande grannar till detta och andra byggprojekt i Knivsta 
redan sagt. Dessutom vore det kanske en bra idé att bygga gymnastiksal till eleverna på 
Adolfsbergsskolan innan man byggde nåt annat. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. 
 
Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-
ber att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike Nord. 
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Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphandlingen av 
huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett förslag på hur 
man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan i Alsike efter års-
skiftet 2019/2020 utan en ny sporthall. 
 

Privatperson 13 

Jag är emot att antalet tillåtna våningar utökas från fyra till fem. Jag tror att det kommer att 
påverka arkitektoniska balansen i området på ett negativt sätt. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Privatperson 14 

Jag vill meddela att jag motsätter mig planeringen att utöka antalet tillåtna våningar från fyra 
till fem längs med Brunnbyvägen. 
 

Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Privatperson 15 

Som inflyttad till Alsike från Stockholm sedan 3 år tillbaka för att bo i en villastad känner jag 
mig djupt oroad för kommunens expansionsplaner för Alsike. Inte bara känns expansionspla-
nerna otroligt ogenomtänkta och fel tajmade men planerna går också tvärt emot vad de bo-
ende i Alsike önskar se för utveckling. 
Det är viktigt att kommunen tar till sig av kritiken och stoppar sina expansionsplaner av flera 
skäl. 
 
Överrepresentation av hyresrätter 

Just nu pågår en kraftig inbromsning av bostadskonjunkturen 
Bostadspriser är om något på väg ner sedan toppen 2017 och därmed har efterfrågan på ny-
producerade bostadsrätter nästan helt försvunnit. Det innebär att den planerade balansen i Al-
sike mellan bostadsrätter, hyresrätter och villor riskeras att omkullkastas när tilltänkta bo-
stadsrätter görs om till hyresrätter. 
Det här kommer naturligtvis att förändra karaktären på hela området när hyresrätter blir mer 
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dominerande. Det finns otaliga exempel på hur hyresrättsområden har sämre livskvalité från 
ett flertal aspekter. Studier visar att även vid små förändringar i sammansättningen av områ-
den till vad de boende upplever som en försämring leder till att de som kan flytta flyttar däri-
från med sjunkande fastighetspriser och därmed minskad skattebas som effekt 
Behåll Villastadstanken 

Den förtätning som nu sker av området kommer förstöra Alsikes karaktär och att tillåta fem-
våningshus är ytterligare ett steg i den här processen. Ska det byggas flerfamiljshus i Alsike 
bör höjden på dessa vara lägre max 3 våningar helst för att på ett bättre sätt passa in med det 
övriga samhället. Planerandet och genomförandet av de höghus som redan finns i Alsike ma-
nar inte heller till något lugn då de på ett väldigt negativt sätt sticker ut rent utseendemässigt 
(se exempelvis den svart-orangea styggelsen som är granne med VRÅ 1:791). Vill kommunen 
bygga höghus bör dessa förläggas till Knivsta centralort där de bättre passar in när det gäller 
struktur och höjd. Centrumkärnan kan dessutom knappast anses vara färdigutvecklad vilket 
gör att den här typen av byggen passar bättre. 
Stoppa expansionsplanerna för Alsike 

De massiva expansionsplaner som finns för Alsike de kommande åren måste stoppas. Hela 
projektet är väldigt förhastat gällande planering och saknar stöd hos de boende i Alsike (görs 
en vettig valanalys bör detta lysa igenom), samtidigt som det kommer förstöra lugna villa-
samhällen som Alsike helt i onödan. Dessutom förstår jag överhuvudtaget inte varför man ska 
investera pengar i en ny station när det finns utmärkt potential att utveckla Knivsta. Politikers 
ärelystnad och ambition bör vara underordnat kommunens bästa! 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 
Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 
De bostadsexploateringar som avses ska förläggas på mark som tidigare inte är planlagd 
och/eller bebyggd. Det handlar alltså inte om att förtäta redan bebyggda områden i tätorter-
na Knivsta och Alsike. Den övergripande planeringen för den framtida bebyggelsen i Knivsta 
och Alsike beskrivs i kommunens översiktsplan som fastställdes i december 2017. Översikts-
planen ligger, tillsammans med kommunens vision för framtidens Knivsta, till grund för det 
programarbete som inleddes sommaren 2018. Enligt Fyrspårsavtalet ska minst 30 procent av 
de 15 000 nya bostäderna vara hyresrätter.  
 
Kommunen kan i detaljplaner inte styra vilken upplåtelseform (bostadsrätt/hyresrätt) som blir 
på platsen. Det är upp till fastighetsägaren att avgöra vad som ska byggas.  
 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 16 

1) Nej till fem våningar. Jag vill att våningshöjden begränsas till max två-tre våningar och att 
man inte tillåter våningar utöver det i form av t.ex. takvåningar eller liknande. Minska därför 
även tillåten totalhöjd av byggnader, så att inte byggbolagen bygger sig runt våningsbestäm-
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melserna. Ju lägre hus man har, desto mer attraktivt tror jag området kommer att bli och det 
kommer smälta ihop bättre med befintlig byggnation. Att som i detta fall istället föreslå en 
ändring av våningshöjden till max fem våningar är fel väg att gå och visar att man inte alls har 
lyssnat på kommuninvånarna. Det känns som att kommunen nu försöker smyga in ändringen i 
småbitar för att få till höga hus. Vad är vinsten med att tillåta fem våningar, varför är det så 
viktigt? Jag tror tyvärr att det i längden kostar mer för samhällets budget än det smakar i stun-
den för densamma. 
 
2) Bevara Alsike som det attraktiva område det är. Enligt flertalet undersökningar vill de 
flesta människor bo i villa/radhus. I Alsike har det varit ett alternativ att hitta detta drömbo-
ende. Många som flyttat till Alsike har gjort det från tätbebyggda områden i Stockholm och 
Uppsala, för att man ville bort från stadsmiljön och komma till ett mer barnvänligt och gemyt-
ligare alternativ med låga hus. Det är en av anledningarna till att Alsike är så populärt . Det 
känns som ett stort svek av kommunen att inte hålla sig till den ursprungliga planen, att inte 
lyssna på befintliga invånare och att inte välja att bevara Alsike som den unika plats det är. Vi 
som har valt att bygga vårt hus i Alsike har har inte bara investerat pengar i projektet , utan 
har också investerat i våra och våra barns liv och livssituation. Det är ledsamt att höra alla i 
närområdet säga att de är fruktansvärt besvikna på kommunen och att allt fler nu aktivt pratar 
om att flytta härifrån. Tyvärr verkar inte denna information nå kommunledningen. 
 
3) Fixa avloppssituationen först. Se till att det finns ett reningsverk för att täcka avloppsbeho-
vet, innan man bygger några fler bostäder. Att tillåta ytterligare en våning, ger än högre tryck 
på avloppet. 
 
4) Räddningstjänst. Som går att utläsa i planbeskrivningen till SBK 2018–000004, har brand-
stationen i Knivsta inte tillgång till eget höjdfordon, vilket innebär att utrymning via rädd-
ningstjänstens stege begränsas till max fyra våningar (11 m). Det är av största vikt att kunna 
tillgodose kommuninvånarnas säkerhet och inte bygga högre än att man kan täcka det beho-
vet. På vilket sätt skulle andra ev. framtida regler begränsa beroendet av räddningstjänst vid 
brand? 
 
5) Idrotts- och aktivitetshuset som är planlagd på grannfastigheten bör prioriteras över bostä-
der. Bygg den nu för befintliga invånare, innan man ökar antalet invånare och ökar kostnader-
na för samhällsstruktur ännu mer. Det blir inte billigare för att man väntar. Det är av största 
vikt att det i området finns en idrottshall, och med tanke på planerat område kommer det inte 
att räcka med bara en. Om man inte prioriterar detta nu, riskerar ett mycket stort antal barn att 
stå utan. En idrottshall tillgodoser också ett föreningsbehov lokalt i Alsike, vilket skulle få fler 
barn i rörelse och minska behovet av biltransport in till Knivsta. Och framförallt behöver 
Adolfsbergsskolans elever en idrottshall. Det finns många studier som visar att idrott och rö-
relse ger barnen bättre förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap i skolan. Man har t.ex. vi-
sat att barn som fick ha idrott varje dag i skolan, ökade sina kunskaper i matte och svenska 
trots att timmarna i matte och svenska inte ökades. Man såg också en större andel barn med 
godkända betyg när de gick ut grundskolan. Och en minskad stress. Hur man med dagens 
kunskap om vikten av idrott, kan dra in byggnation av en idrottshall till Alsikes största skola 
är för mig obegripligt. Tänk vilken föregångskommun Knivsta skulle kunna vara genom att 
istället aktivt satsa på tillgänglighet för mer idrott för sina elever, sina barn och ungdomar. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
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I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Kapacitet finns i Knivstas reningsverk för att ansluta det antalet bostäder som möjliggörs i 
detaljplanen. 
 
BBR (Boverkets byggregler) ställer normalt krav på att bostäder och lokaler ska utföras med 
tillgång till två utrymningsvägar, till exempel två trapphus. Räddningstjänster har historiskt 
och även vid nybyggnation utgjort en aktiv del i vissa byggnadstypers utrymningsstrategi un-
der förutsättning att förmågan finns. Brandkåren Attunda i Knivsta har förmågan att assi-
stera vid utrymning med bärbara stegar från fönster där karmunderstycket/balkongräcket är 
beläget högst 11 meter över mark. Utrymning som behöver ske på högre höjder kräver att 
byggnaden har en lösning där den ena utrymningsvägen inte kan utgöras av Brandkåren At-
tunda, t.ex. genom två trapphus. 
 
Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-
ber att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike Nord. 
Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphandlingen av 
huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett förslag på hur 
man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan i Alsike efter års-
skiftet 2019/2020 utan en ny sporthall. 
 
Privatperson 17 

Ang. planerna på tät och hög bebyggelse i Alsike skulle jag vilja yttra min åsikt (och jag 
vet att många håller med), vilken är att Alsike inte bör utvecklas mot en förort med en 
kärna med hög och tät bebyggelse och en storskalighet som inte motsvarar det som är 
anledningen att många flyttar till och uppskattar att bo i Alsike och Knivsta. 
Utveckling av Knivsta och en ökning av befolkningen kan vara önskvärd men i så fall på 
ett hållbart och ansvarsfullt sätt och med det bästa för de nuvarande invånarna i åtanke! 
 

Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 
Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 
De bostadsexploateringar som avses ska förläggas på mark som tidigare inte är planlagd 
och/eller bebyggd. Det handlar alltså inte om att förtäta redan bebyggda områden i tätorter-
na Knivsta och Alsike. Den övergripande planeringen för den framtida bebyggelsen i Knivsta 
och Alsike beskrivs i kommunens översiktsplan som fastställdes i december 2017. Översikts-
planen ligger, tillsammans med kommunens vision för framtidens Knivsta, till grund för det 
programarbete som inleddes sommaren 2018. 
 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
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områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. 
 

Privatperson 18 

Knivsta kommun fortsätter visa brist på lyhördhet gentemot befintliga invånare i Alsike. 
 
Det finns ett växande missnöje mot den stora förändring som planeras där man går mot fler 
antal våningar. 
Jag motsätter mig denna detaljplaneändring med anledning av att den är en del av en föränd-
ring av Alsike som inte är önskvärd hos invånarna. 
Att den inte är önskvärd har lätt kunnat utläsas vid utförda medborgardialoger, senast vid 
Brännkärrskolan 2018. 
 
Denna detaljplaneändring kan bli ett steg mot att bättre lyssna på invånarna genom att helt 
enkelt inte genomföra ändringen och låta existerande detaljplan vara som den var när ni sålde 
tomterna. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande.  
 

Privatperson 19 

Utför inte ändringen. Låt det maximala antalet våningar vara 4 i Alsike och anpassa byggnat-
ioner bättre mot befintlig bebyggelse. 
 

Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Privatperson 20 

1) Social hållbarhet  

Alsike behöver förbli ett tryggt samhälle där medborgarna har förutsättningar att lära 
känna sina grannar och som genom ex. grannsamverkan kan hålla brotten på en fortsatt 
låg nivå. I dokumentet SBK 2018-000004 har Samhällskontoret skrivit att socialt 
hållbara områden kännetecknas av blandad bebyggelse med tillgång till service och 
handel. Med det sagt kan detta tolkas som att Gottsunda med blandad bebyggelse och 
tillgång till centrum och affärer är en förebild. Trots att det är ett särskilt utsatt område 
enligt polisen. Ett fridfullt villaområde med avsaknad av både handel och höghus är 
sämre t.ex. Gamla Uppsalas. Om nu samhällskontoret har åsikten att man skall blanda 
bebyggelse varför skall isåfall endast höghus byggas i området och inga radhus/villor. 
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Socialt icke hållbara områden lider enligt experter av tre återkommande gemensamma 
drag: enformig arkitektur, torftig utemiljö och framförallt storskalig bebyggelse med hög 
population på liten yta. Dessa områden var attraktiva initialt då de höjde standarden 
jämfört med hus som revs, men blev med tiden oattraktiva. De som hade råd lämnade 
efterhand dessa områden och kvar blev människor med svaga ekonomiska resurser eller 
socialt utanför. Den plan som presenteras för Alsike nord riskerar att uppfylla 2 av 3 av 
ovanstående drag då det är hög population/yta samt avsaknaden av kunskap och 
ekonomiska medel för att skapa en kreativ utemiljö. Ta därför nu hänsyn till barns bästa 
innan man går vidare med nästa steg. Skolor med fler än 600 elever är inte en bra 
storlek i kombination med hyreshus för att skapa bra skolresultat. Se statistik från 
www.skolkollen.se Hur står sig Hagsätraskolan och Vivallaskolan mot t.ex. Alsikeskolan. 
Det vore bra om man planerar och finansierar från start hur man ska lyckas med att bli 
ett attraktivt område med gott om idrottsanläggningar och kreativa fritidsaktiviteter. 
Risken bli annars att barn hänger i centrum i väntan på att vuxna som pendlar skall 
komma hem och se dem? Detta skulle kunna bli grunden för en dålig uppväxt. 
2) Ekonomisk hållbarhet 

Attraktionskraften för befintliga invånare är en villaidyll med nära till natur och en stor 
trygghet pga. låg kriminalitet. Ingen jag har träffat i Alsike vill ha ett höghusområde. Det 
minskar tryggheten och idyllen försvinner. Den stora omfattning av nyproduktion där 
fokus är lägenheter för de som inte har samma möjlighet att bekosta sitt boende och i 
relation har lägre beskattningsbar inkomst mot vad som skulle vara möjligt med en 
glesare och attraktiv bebyggelse gör detta ekonomiskt riskfyllt. Medborgardialogen som 
utfördes på Brännkärrskolan gav stor uppslutning där den gemensam kören sa bygg inte 
höghus. Varför lyssnar man inte på detta? Kommunen måste fortsätta vara populär för 
de som bygger upp välfärden dvs. man måste behålla hög trivsel i befintliga Alsike, utan 
att det blir massflytt som skulle ge låga fastighetsvärden och lägre skatteintäkter. 
Utvärdera istället om det är lämpligt att bygga vidare på villa/radhusområdet med 
lågenergialternativ <15 kWh/m2/år i energiåtgång och bevara tillgången till 
grönområden. Detta skulle generera bra skatteintäkter utan samma motkrav på 
infrastruktursatsningar samt förskolor/skolor som kostar så mycket i investering och 
drift. 
3) Hållbar miljö 

Vi måste värna om miljön och fokusera på hur vi minskar vår konsumtion till en hållbar 
nivå för både förvandlingsprocessen och livet i området. Skapa därför inte ännu ett 
centrum som fokuserar på en ökad konsumtion. Underlätta istället att cykla till Knivsta 
centrum och Uppsala. Jag har pendlat med cykel till Uppsala längs järnvägen, vilket är en 
helt underbar väg fram till Berga där man tyvärr inte kan passera säkert. 
Öka möjligheten för att kunna bo och arbeta i närområdet. Man borde locka några 
attraktiva företag. Uppsala stöter bort några av de största privata arbetsgivarna GE och 
Recipharm med ca 1500 arbetstillfällen för att man vill bygga World Trade Centre i 
direkt anslutning till den Sevesoklassade siten. GE kommer således att behöva en ny site 
i närområdet för att bygga upp sin verksamhet igen. Varför inte här i Knivsta? Var finns 
de nya arbetsplatserna i Alsike Nord och kommer dem innan bostäderna byggs? 
Planera karaktären på bebyggelsen så att natur finns inom och mellan kvarteren istället 
för att bygga kvarter där man skall ta bilen eller bussen till naturen. Alla behöver ha 
tillgång till riktig natur inom 300 meter från hemmet och där ska man kunna få möjlig 
till återhämtning utan att behöva trängas. Minska därför till max 3 våningar för att få rätt 
samhällsutveckling i området som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. 
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Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Alsike har idag en större andel småhus jämfört med flerbostadshus. I översiktsplan 2017 står 
att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariation ska planeras längs viktiga stråk, 
som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. I översiktsplanen står även att för att 
skapa en sammanhållen stad ska ny bebyggelse med nya kvarter kanta viktiga gator, rama in 
dem, skydda från trafikbuller och skapa tydlighet och riktning. Vidare kan det i översiktspla-
nen även läsas att ”förtätning ska prioriteras längs huvudgator och större vägar samt i när-
heten av den potentiella pendeltågsstationen.” (s.32).  
Kommande exploateringar i Alsike som ligger inom områdena för det så kallade Fyrspårsav-
talet där det regleras att minst 30 procent av de bostäder som uppförs ska vara hyresrätter. I 
avtalet regleras även att en gång och cykelväg ska byggas mellan Alsike och Uppsala.  
 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. I programarbetet arbetar kommunen bland 
annat med att ta fram en Transportplan för hållbar mobilitet tillsammans med staten, Trafik-
verket och Region Uppsala. I planprogrammet kommer frågan om näringsliv att utredas yt-
terligare för att möjliggöra för fler arbetsplatser inom kommunen.  
 
Privatperson 21 

För snart två år sedan flyttade jag och min familj från Uppsala till ett hus i Alsike. Vi sökte ett 
lugnt villasamhälle då vi nyligen fått vår första dotter. Vi, och väldigt många med oss, är 
djupt oroade över kommunens expansionsplaner för Alsike. Den ”Stationsstad” som bland 
annat Moderaterna har talat om kommer på allvar att hota Alsike som det lugna villasamhälle 
vi idag är. Min, och många andras, bedömning är att planerna på höghuset (VRÅ 1:791) i slu-
tet av Brunnbyvägen endast är ett första steg i att förverkliga dessa planer och därför sätter en 
praxis i hur Alsike på sikt kommer utvecklas. Detta måste stoppas. 
Inga 5-våningshus i Alsike 

Jag anser att det är vansinne att, på det sätt som kommunen planerar, förstöra Alsikes karaktär 
genom att tillåta fem-våningshus. Ska det byggas flerfamiljshus i Alsike bör höjden på dessa 
vara lägre för att på ett bättre sätt passa in med det övriga samhället. Planerandet och genom-
förandet av de höghus som redan finns i Alsike manar inte heller till något lugn då de på ett 
väldigt negativt sätt sticker ut rent utseendemässigt (se exemelvis den svart-orangea styggel-
sen som är granne med VRÅ 1:791). Vill kommunen bygga höghus bör dessa förläggas till 
Knivsta centralort där de bättre passar in när det gäller struktur och höjd. Centrumkärnan kan 
dessutom knappast anses vara färdigutvecklad vilket gör att den här typen av byggen passar 
bättre. 
Bromsa expansionsplanerna för Alsike 

Till sist vill jag be er att tänka om kring de massiva expansionsplaner som finns för Alsike de 
kommande åren. Hela projektet är väldigt förhastat gällande planering och saknar, enligt mig 
folklig förankring (görs en vettig valanalys bör detta lysa igenom), samtidigt som det kommer 
förstöra lugna villasamhällen som Alsike helt i onödan. Dessutom förstår jag överhuvudtaget 
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inte varför man ska investera pengar i en ny station när det finns utmärkt potential att utveckla 
Knivsta. Politikers ärelystnad och ambition bör vara efterordnat kommunens bästa! Tänk om! 
 

Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande.  
 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 
Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 
De bostadsexploateringar som avses ska förläggas på mark som tidigare inte är planlagd 
och/eller bebyggd. Det handlar alltså inte om att förtäta redan bebyggda områden i tätorter-
na Knivsta och Alsike. Den övergripande planeringen för den framtida bebyggelsen i Knivsta 
och Alsike beskrivs i kommunens översiktsplan som fastställdes i december 2017. Översikts-
planen ligger, tillsammans med kommunens vision för framtidens Knivsta, till grund för det 
programarbete som inleddes sommaren 2018. 
 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. 
 

Privatperson 22 

Jag ställer mej på NEJ-sidan när det gäller fler våningar på fastigheten fastigheten Vrå 1:791. 
Och fler ”höghus” och planer på att sälja varje obebyggd skogsdunge eller äng som tomter 
över huvud taget. 
 
Hoppas att kommunen väljer att lyssna på detta, då de flesta som bor i Alsike valt att bo här 
för att det är en idyllisk plats att bo, och se sina barn växa upp på. 
 
Jag önskar att kommunen ville satsa mer hållbart på oss som redan bor här, istället för att som 
det verkar, desperat försöka få in pengar på kort sikt. 
 
Jag skulle önska man kunde satsa mer på miljön och trivseln istället. Bygg parker, idrottshall 
till skolbarnen, värna om de skogsgläntor som finns kvar, och låt detta få vara just den villa-
idyll vi valde att flytta till. 
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Annars lär väl detta sluta som alla andra förorter som växt lite för fort... Och om det är dit vi 
är på väg kommer åtminstone jag och min familj, men säkert många med mig, att välja att 
lämna Alsike. 
 

Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. 
 

Privatperson 23 & 24 

Jag och min man motsätter oss planerna att bygga 5-våningshus i Alsike. Det skulle 
innebära en stor förändring av stadsbilden i området och leda till en förtätning på ett sätt 
som bryter med Alsikes nuvarande karaktär. Vi vill att Alsike även i fortsättningen ska 
behålla sin karaktär av ett mindre samhälle. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Privatperson 25 

Jag motsätter mig ett eventuellt godkännande av detta då jag inte vill ha några höghus i Al-
sike. 
 

Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Privatperson 26 

Här kommer synpunk från mig för SBK 2018-00004 jag vill inte att det byggs hus 
med fler än 5 våningar i Alsike. 
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Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Privatperson 27 

Jag motsätter mig förslaget till detaljplaneändring som anger upp till fem våningar vilket är 
alldeles för högt! En bygghöjd om maximalt tre våningar för att behålla småstadskänslan vil-
ket lockar många till Alsike vore det bästa. Det som lockar till Alsike är närheten till naturen 
men samtidigt läget nära två större städer och småstadskänslan. Genom att börja frångå den 
ursprungliga detaljplanen om antalet våningar och istället börja öka våningsantalet så kommer 
det bli mer och mer storstadskänsla över området. Något som många inflyttade till Alsike har 
flyttat ifrån för att slippa. 
Siluetten av huskropparna, genom ökat antal våningar, kommer att göra att utsikt mot 
horisont kommer att påverkas negativt. Den enklare skuggstudie som gjorts sträcker sig end-
ast fram till 18, denna studie bör utökas till senare på kvällen då ökat våningsantal kommer att 
göra att göra att närliggande byggnader hamnar i skugga tidigare än vad de annars skulle ha 
gjort och således inverka negativt på värdet av fastigheten. 
Sedan så bör det ställas krav på byggherrarna att bygga fler boendeparkeringar i källaren, oav-
sett antal våningar, så att man inte låter parkeringarna bli ett problem för de i omgivningen 
eller för kommunen. Parkeringar behövs även för de som ska besöka, leverera samt de som 
arbetar i området. 
Boende i området har köpt sina bostäder under de givna förutsättningarna i den befintliga de-
taljplanen. Att nu börja göra avsteg från denna plan är som att dra undan mattan under fötter-
na på alla boende och gör att man känner sig lurad av kommunen. 
Detta förslag till ändring i detaljplan bör ses över i sin helhet och de boende i närområdets 
synpunkter bör vägas in. Ändra istället antalet våningar till maximalt 3st. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Planområdet ligger omkring 200 meter från villafastigheterna längs Stenbrottsgatan i väster. 
Inom det avståndet finns även en höjdskillnad på 10 meter, där Vrå 1:791 ligger 10 meter 
lägre (+ 27 m.ö.h) mot villafastigheterna längs med Stenbrottsgatan som ligger på +37 
m.ö.h. Förvaltningen gör därför bedömningen att tillkommande höjning av byggnaden inte 
kan antas medför en skuggning på de fastigheter som ligger längs med Stenbrottsgatan. En 
fördjupad skuggutredning tas därför inte fram.  
 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
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Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 
det egna behovet av parkering på tomten. Under de senaste åren har en förskjutning skett där 
flertalet radhus och flerbostadshus byggts och där exploatörerna baserat antalet parkeringar 
efter p-norm. Kring dessa kvarter finns idag en parkeringsproblematik då antalet parkerings-
platser inte räcker för det behov som Alsikeborna har. Parkeringsnormen i Knivsta kommun 
anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser. För planområdet gäller att det för bostä-
der ska planeras för 1,0 p-plats per 100 kvm BTA för bostäder och för verksamheter är siffran 
2,0 p-platser per 1,0 kvm BTA. Utöver det ska det även finnas 2,5 p-platser för cyklar per 100 
kvm BTA. Det är upp till exploatören att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I de-
taljplanen görs bedömningen att det finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet 
med p-normen. 
 

Privatperson 28 

Jag vill framföra att jag är emot en ändring av detaljplanen för att tillåta fem våningar istället 
för fyra på Vrå 1:791. 
Flerbostadshusen som finns idag med fyra våningar upplevs redan de som väldigt höga och en 
våning till upplever jag skulle ge en tråkig känsla. De flesta jag känner som har flyttat till Al-
sike uppskattar väldigt mycket att bo i ett område med samhälle-karaktär, fem våningar ger 
mer en känsla av stad. Det skulle dessutom minska luftigheten och kännas som en hög vägg 
utmed Brunnbyvägen. 
 
Tråkigt att det ska tänjas på gränserna som är uppsatta. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Privatperson 29 

Jag anser att de följande egenskapsbestämmelser gällande Vrå 1:971 skall kvarstå: 
II-IV Lägsta respektive högsta antal våningar för huvudbyggnad. 
Gemensamhetslokal med BTA mindre än 30 kvm, takkupor, trapphus, hisschakt samt enstaka 
anordning för teknisk försörjning får bryta takfall. 
v1 Vind i byggnad med fyra våningar får ej inredas 
 
Om man har för avsikt att låta användningsbestämmelsen skola utgå och ersättas med 
en eventuell vårdcentral är det viktigt att man planerar för högre antal 
parkeringsplatser. Besökare till vårdcentralen måste kunna parkera. Vid Knivsta 
vårdcentral är parkeringen ofta full och det är svårt att hitta parkering. Skapa inte ett 
liknande problem. Behöver man brådskande uppsöka vårdcentral med barn tar man 
inte cykeln. 
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I samrådsredogörelsen för det tidigare samrådet (28 juni till 8 augusti 2018) står det att 
flera av de privatpersonerna, som skickade in yttranden vid det tidigare samrådet, 
uttryckt oro över att deras kvällssol riskerar att försvinna. Den enkla skuggstudien som 
redovisas i planbeskrivningen omfattar inte kvällssol. Den senaste tiden på dygnet som 
redovisas är 18:00. En mer omfattande skuggstudie är att föredra. 
 
Fem våningar blir alldeles för högt. Max fyra våningar, men gärna lägre. Låt byggnaden 
följa den naturligt fallande linjen ned mot Björkkällevägen. Även om byggnaden inte 
kommer skugga Lustigkulla förskola, ger en högre byggnad en ännu mer instängd känsla 
för förskolan. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Parkeringsnormen i Knivsta kommun anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser. För 
planområdet gäller att det för bostäder ska planeras för 1,0 p-plats per 100 kvm BTA för bo-
städer och för verksamheter är siffran 2,0 p-platser per 1,0 kvm BTA. Utöver det ska det även 
finnas 2,5 p-platser för cyklar per 100 kvm BTA. Det är upp till exploatören att lösa parke-
ringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det finns utrymme att 
anordna parkeringsplatser i enlighet med p-normen 
 

Planområdet ligger omkring 200 meter från villafastigheterna längs Stenbrottsgatan i väster. 
Inom det avståndet finns även en höjdskillnad på 10 meter, där Vrå 1:791 ligger 10 meter 
lägre (+ 27 m.ö.h) mot villafastigheterna längs med Stenbrottsgatan som ligger på +37 
m.ö.h. Förvaltningen gör därför bedömningen att tillkommande höjning av byggnaden inte 
kan antas medför en skuggning på de fastigheter som ligger längs med Stenbrottsgatan. En 
fördjupad skuggutredning tas därför inte fram.  
 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

5. Yttrande inkommen efter granskningstidens slut 

Yttranden som inkommit efter granskningstidens slut bemöts inte men redovisas i sin helhet 
nedan.  
 
Privatperson 30 

Hej! Vi vill inte ha ett Stockholm i alsike nord. Vi vill att bebyggelserna skall följa de befint-
liga bodstäderna 
som finns i både höjd o utseende. Inte ett slum eller betong område. 
 
Och att allt sker på låååång sikt. 
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6. Tidsplan för fortsatt arbete 

Samhällsutvecklingsnämnden godkänner detaljplanen i juni 2019. 
Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen i augusti 2019. 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen i september 2019 
 
 

 
 
 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
Moa Odin  Erika Mickelsson 
Chef Planenheten  Fysisk planerare 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Stina Desroses Datum KS-2019/570 
Allmänutredare 2019-08-02   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Hemställan om justering av taxa för myndighetsutövning, 
Brandkåren Attunda 
KS-2019/570 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att fastställa justerad taxa samt avbokningskostnad enligt förslagsdokumentet Taxa och 
avbokningskostnad gällande tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt 
Lag (2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).  

Sammanfattning  
Brandkåren Attunda har lämnat förslag på reviderad taxa och avbokningsavgift gällande 
tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag (2011:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE). Räddningstjänstens arbete för en mer rättssäker 
myndighetsutövning vid tillsyn har medfört att andelen förelägganden har ökat samt att 
handläggningstiden ökat när den nya metodiken implementerats. Kostnader för 
tillsynsverksamheten avgiftsfinansieras med full täckningsgrad vilket gör att toxorna behöver 
justeras.  

Bakgrund 
Brandkåren Attunda har som tillsynsmyndighet rätt att ta ut taxor för den tillsyn som behöver 
utföras på plats ute i verksamheterna. Taxorna ska vara förutsägbara för den enskilde och 
samtidigt vara kostnadstäckande för Brandkåren. Nuvarande taxa beslutades 2013. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under en längre tid arbetet för att 
Sveriges räddningstjänster ska ha en mer rättssäker myndighetsutövning vid tillsyn enligt 
lagen om skydd mot olyckor (LSO). Ett uttalat syfte har även varit att öka andelen 
förelägganden. Brandkåren Attunda har följt detta uttalade arbetssätt vilket har medfört att 
andelen föreläggande har ökat.  
Kostnaden för tillsynsverksamheten avgiftsfinansieras med full täckningsgrad. Avgiften 
baseras på andel årsarbetare och kostnaden för dessa. Modellen tar hänsyn till nedlagd tid 
vid tillsynsbesöket. Timkostnaden har inte beräknats på nytt då den har indexuppräknats 
årligen och därför bedöms vara relevant.  
Taxekonstruktionen utgår från ett fast pris för en schabloniserad grundtillsyn. Detta gör det 
möjligt för den enskilde att bedöma kostnaden samt att tydliggöra när tillkommande tid 
debiteras. MSB har i sin handbok tydliggjort den metodik som bör användas för en rättssäker 
handläggning. Implementering av metodiken har medfört att nedlagd tid har ökat. Justerad 
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taxa och avbokningskostnad finns i förslagsdokumentet  Taxa och avbokningskostnad 
gällande tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag (2011:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslut att fastställa justerad taxa och avbokningsavgift innebär en marginell kostnadsökning 
för de verksamheter som berörs av tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
samt Lag (2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).  

Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Brandkåren Attunda 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om en gemensam taxa och justerad taxekonstruktion som inte bedöms 
påverka 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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa och avbokningskostnad gällande 
tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) samt Lag (2011:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp:   Taxor 
Diarienummer: KS-2019/570 
Beslutande nämnd:  Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum:  2019-09-18 
Giltighetstid:   From 2019-10-18 tills vidare 
Dokumentansvarig: Kanslichef 
 



 
 

 
 
Taxa och avbokningskostnad gällande tillsyn enligt Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag (2011:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) 
 
 
Brandkåren Attunda har som tillsynsmyndighet rätt att ta ut avgift för den tillsyn som behöver 
utföras på plats ute i verksamheterna. Avgiftssystemet bygger på fastställda grundavgifter 
samt, i de fall handläggningstiden överstiger den tid grundavgifterna ger kostnadstäckning 
för, tilläggsdebitering per påbörjad timme. Indexuppräkning sker årligen. 
 
Taxor gällande from 2019-10-18 för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) samt Lag (2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).  
 

 
 

Kategori Omfattning Grundtaxa 
Tillsyn enligt LSO I grundtaxan ingår ett besök på högst en 

timme, restid, förberedelser samt upprättande 
av en tjänsteanteckning samt ev. 
föreläggande av normal omfattning och 
administration. 

4665 kr 

Tillsyn enligt LBE I grundtaxan ingår ett besök på högst en 
timme, restid, förberedelser samt upprättande 
av en tjänsteanteckning samt ev. föreläggande 
av normal omfattning och administration. 

4665 kr 

Tillsyn enligt både 
LSO och LBE 

I grundtaxan ingår ett besök på högst två 
timmar, restid, förberedelser samt upprättande 
av en tjänsteanteckning samt ev. föreläggande 
av normal omfattning och administration. 

5346 kr 

Efterkontroll på plats I grundtaxan ingår ett besök som tillsammans 
med restid tar högst två timmar, upprättande 
av tjänsteanteckning samt ev. föreläggande 
av normal omfattning och administration. 

1646 kr 

Timtaxa Om tillsynshandläggningen avviker från 
normal handläggningstid debiteras varje 
påbörjad timme enligt fastställd timtaxa. 

681 kr 

Avbokning Om tillsynen avbokas av den som ska tillsynas 
senare än kl. 08.00 vardagen före inbokad 
tillsyn. 

1362 kr 













 
 

  
Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
   

Tjänsteskrivelse 
2019-08-07 

Diarienummer 
KS-2019/576 
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Kommunstyrelsen 

 

Hemställan från Brandkåren Attunda att omsätta befintliga 
lån inom beslutad låneram 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till 
kommunalförbundet Brandkåren Attundas förbundsdirektion att 
tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån hos 
Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de 
befintliga lån som förfaller till betalning. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Brandkåren Attunda 

ges möjlighet att på nytt låna upp 20 mkr som omsättning för det lån på 
20 mkr som förfaller den 6 september 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Brandkåren Attunda har sedan tidigare beviljats en låneram om 250 miljoner 
kronor som givit upphov till ett flertal lån. När lånens bindningstid löper ut 
behöver nytt lån tas upp, eller omsättas. Kommuninvest kräver att respektive 
medlemskommun godkänner att kommunalförbundet Brandkåren Attunda får 
omsätta befintliga lån tillsvidare. Förslaget är att godkänna hemställan. 
 
Beslutsunderlag 
Hemställan från Brandkåren Attunda. (2 bilagor). 
 
Beslutet skickas till 
Brandkåren Attunda 
 
Bakgrund 
Brandkåren Attunda har bifogat en skrivning där de hemställer om att tillsvidare 
för kommunalförbundets räkning omsätta lån hos Kommuninvest, d.v.s. låna 
upp belopp motsvarande belopp på de befintliga lån som förfaller till betalning. 
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Kommuninvest kräver att medlemskommunerna godkänner att 
kommunalförbundet får omsätta befintliga lån. 
Förslaget är att bevilja kommunalförbundet att omsätta lån tillsvidare. 
 
  
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens, utan är en följd av tidigare fattade 
beslut av medlemskommunerna. 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet är ett formalia krav från kommuninvest för att möjliga nya lån när tidigare lån 
förfaller 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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Till: 

Järfälla kommun 
Knivsta Kommun 
Sigtuna kommun 
Sollentuna kommun 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun 

Brandkåren Attunda, hemställan om ny upplåning som 
omsättning av förfallet lån avseende finansiering av 
brandstationer via Kommuninvest 

Förslag till beslut 

Att Brandkåren Attundas medlemskommuner beslutar om att Brandkåren Attunda ges möjlighet att 
på nytt låna upp 20 mkr som omsättning för det lån på 20 mkr som förfaller den 6 september 2019. 

Bakgrund 

Brandkåren Attundas förbundsdirektion tog den 28 oktober 2016 beslut om att Brandkåren Attunda 
skall ges möjlighet att låna upp erforderliga likvida medel, totalt 250 mkr via Kommuninvest för 
finansiering av byggnation av nya brandstationer. 

Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett beslutat låneutrymme hos 
Kommuninvest om maximalt 250 mkr för byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har 
Brandkåren Attunda tagit upp lån om 120 mkr med en årliga amortering av 4 mkr. Summan om 120 
mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. Dessa tre (3) lån är sedan 
tidigare redan hanterade och godkända i respektive medlemskommun. Den 6 september 2019 löper 
bindningstiden för det första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att omsätta/ersätta det befintliga 
lånet om 20 mkr kräver Kommuninvest tyvärr ett nytt beslut avseende dessa 20 mkr i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige. De aktuella 20 mkr ingår i de 120 mkr som Brandkåren 
Attunda tidigare lånat upp via Kommuninvest (20/40/60 mkr) och ökar därmed inte den nuvarande 
skulden om 120 mkr. 

Respektive Kommunfullmäktige i Brandkåren Attundas medlemskommuner har vid årsskiftet 2017-
2018 beslutat, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kommunalförbundet Brandkåren Attundas 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 mkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

Sollentuna den 13 augusti 2019 

Brandkåren Attunda 

Leif Lorentzon 

Ekonomichef 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Omsättning lån Kommuninvest 

Till:  
Järfälla kommun 
Knivsta kommun 
Sigtuna kommun 
Sollentuna kommun 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun  

Brandkåren Attunda hemställer här om att nedan ärende gällande 
omsättning av Brandkåren Attundas befintliga lån hos Kommuninvest 
behandlas i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige vid 
nästkommande sammanträde 

Förlag till beslut 

I respektive kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren Attundas Förbundsdirektion att 
tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån hos Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de befintliga lån som förfaller till betalning. 
  

Bakgrund 

Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett beslutat låneutrymme hos 
Kommuninvest om maximalt 250 mkr för byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har 
Brandkåren Attunda tagit upp lån om 120 mkr med en årliga amortering av 4 mkr. Summan om 120 
mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. Dessa tre (3) lån är sedan 
tidigare redan hanterade och godkända i respektive medlemskommun. Kommuninvest kräver dock 
ett nytt beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige vid varje kommande omsättning 
av befintliga lån då dessa bindningstider löper ut. Den 6 september 2019 löper bindningstiden för det 
första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att förenkla processen föreslår Brandkåren Attunda att 
medlemskommunerna delegerar till Brandkåren Attundas förbundsdirektion att omsätta Brandkåren 
Attundas befintliga lån hos Kommuninvest. 

Brandkåren Attunda 

Sollentuna 2019-08-07 

Med vänlig hälsning 

Leif Lorentzon 
Ekonomichef 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Kristofer Kvarnström 2019-05-10 SUN-2019/279 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden   
 
 

Övertagande av väghållaransvar för Björkkällevägen 
SUN-2019/279 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
att träffa avtal med Trafikverket om ändrat väghållaransvar för länsväg 1051 Björkkällevägen  
delen mellan korsningen med länsväg 1045, Hagelstenakorset och Mariebergsvägen. 

Sammanfattning  
Björkkällevägen genom gamla delarna av Alsike är en allmän väg med Trafikverket som 
väghållare. I samband med planläggning av Alsike nord etapp 2 kommer delar av vägen 
planläggas som allmän plats och därmed bli gata. Detta kräver ett förändrat 
huvudmannaskap och att delar av Björkkällevägen får ändrat väghållaransvar så att 
kommunen övertar väghållaransvaret. 

Bakgrund 
Björkkällevägen eller länsväg 1051 är idag en del av det statliga vägnätet med Trafikverket 
som väghållare. Den sträcker sig från länsväg 255 i Vassunda till väg 1060 mot Lagga och 
passerar genom Alsike gamla stationssamhälle. För en kommande exploatering i Alsike och 
då främst detaljplanen för Alsike nord etapp 2 krävs att kommunen tar över vägen som 
väghållare  

Ändrat väghållaransvar som konsekvens av planläggning av området 
I samband med att Knivsta kommun arbetat med planläggningen av Alsike nord etapp 2 har 
diskussion förts med Trafikverket om övertagande av väghållaransvaret för Björkkällevägen. 
Bakgrunden till detta är att en planläggning av vägen eller område alldeles intill vägen kräver 
att kommunen tar över väghållaransvaret. Väglagen innehåller bestämmelser om de 
allmänna vägarna, det vill säga de vägar som Trafikverket normalt är väghållare för, men om 
en väg ligger inom detaljplanerat område gäller istället Plan och bygglagens regler för gata. 
Därför blir konsekvensen av en planläggning av en tidigare allmän väg utanför detaljplanerat 
område att gator, eller allmän plats, i en detaljplan får kommunen som huvudman om inget 
annat bestäms, och gator som hamnar inom detaljplanelagt område därför inte längre skall 
ha Trafikverket som väghållare. 
Detaljplanen för Alsike nord etapp 2 innefattar en del av Björkkällevägen där bebyggelse 
planeras ända ut till Björkkällevägen och att den byggs om för att få en mer stadslik karaktär. 
Därför krävs ett övertagande av vägen från Trafikverket för att möjliggöra detaljplanen. 
 

Aktuell sträcka för övertagande 
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I arbetet med detaljplanen för Alsike nord etapp 2 har en diskussion förts med Trafikverket 
om övertagande av Björkkällevägen där kommunen och Trafikverket gemensamt tittat på 
vilken del av vägen som är lämplig för övertagande samt att båda parter gemensamt har 
genomfört en besiktning av vägen inför övertagandet. 
Vid en överlåtelse av väghållaransvar måste man tillse att gränserna mellan 
väghållningsområden blir sådan att man får en rationell drift och att eventuella framtida 
behov säkras så att vägen får rätt väghållaransvar. Detaljplanen för Alsike nord etapp 2 
omfattar ca 850 meter av Björkällevägen norr om Brunnbyvägens anslutning. Dock har i 
diskussionerna med Trafikverket  konstaterats att Björkkällevägen genom de äldre delarna 
av Alsike väster om järnvägen ligger inom område som är planlagt med Byggnadsplan och 
dessutom ingår i det område som omfattas av kommunens lokal trafikföreskrift om 
tättbebyggt område.  Därför bör väghållaransvaret ändras så att kommunen blir väghållare 
även för denna sträcka.  
En rationell drift innebär att det finns naturliga gränser mellan väghållarområden där 
driftfordon kan vända. Det kan vara i form av en vägkorsning eller om det finns annan 
möjlighet att vända till exempel vid en anlagd vändplats längs vägen. Vid platsbesök har 
kommunen och Trafikverket gemensamt studerat möjliga platser för detta och i norr funnit att 
den mest rimliga vändplatsen är korsningen med Mariebergsvägen mot Träfallet alldeles norr 
om planområdet för Alsike nord etapp 2. I söder finns ingen lämplig plats före korsningen 
med väg 1045, det så kallade Hagelstenakorset. Det skulle innebära att kommunen tar över 
som väghållare för en sträcka som sträcker sig utanför planlagt område och alltså är allmän 
väg enligt väglagen. Detta är möjligt och kan vara positivt för kommunen då en framtida 
planläggning av västra Alsike ger en större rådighet i planarbetet samt en eventuell 
förbättring av gång- och cykelkommunikationer längs vägen. Den föreslagna sträckan skulle 
då bli ca 3,6 km väg som kommunen tar över inklusive den bro som går över järnvägen. 
 

Vägens skick 
Inför ett övertagande av väg görs gemensamt en övertagandebesiktning där vägens skick 
bedöms. En sådan gjordes hösten 2018 med representanter för Trafikverket och 
kommunens gatuenhet samt planenhet. Vid denna besiktning konstaterades att vägen är i ett 
gott skick utan synliga brister. Detta gäller för beläggning, räcken, diken samt övrig 
vägutrustning. För bron över järnvägen har Trafikverket översänt besiktningsprotokoll från 
den senaste broinspektionen där det framgår att endast mindre brister noterats, vilket är fullt 
normalt för en bro av denna typ. 
Trafikverket har genom sin driftorganisation ansvar för skötseln fram till ett övertagande och 
kommer tillse att vägen vid ett övertagande har fullgod standard vad gäller drift och 
renhållning. 
 

Handläggning av övertagandet 
Ett beslut om ändring av en kommuns väghållningsområde fattas av Trafikverket centralt 
efter att Trafikverkets region och kommunen träffat avtal om ändrat väghållaransvar. Ett 
ändrat väghållaransvar innebär ingen förändring av några fastighetsgränser eller liknande. 
Det är endast väghållaransvaret som överlåts. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
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Ett övertagande av väghållaransvaret innebär en ökad driftkostnad då gatunätet utökas. 
Kommunen har idag ca 51 km gata och 49 km gång- och cykelbanor. Ett övertagande av den 
föreslagna delen av Björkkällevägen skulle innebära en ökning av gatunätet med 3,6 km 
gata, vilket motsvarar en ökning om ca 7% gällande gatunätet, gång- och cykelnätet blir 
oförändrat. Uppskattningsvis skulle detta totalt innebära en ökad driftkostnad för Trafik och 
Gatuenheten om ca 4% gällande driftkostnader för vinterväghållning, gaturenhållning, 
vägkantslåtter årligen. Till detta kommer också ökade kostnader för framtida 
underhållsinvesteringar som beläggning, och underhåll av bron över järnvägen. 
Någon ersättning utgår inte till Trafikverket för anläggningen vid övertagandet av 
väghållaransvaret. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Gatuchef 
KS 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Karta över del av Björkkällevägen aktuell för övertagande  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Ett övertagande av väghållaransvar är rent administrativt och påverkar inte barn. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

Bilaga 1: Björkkällevägen 20 maj 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sträcka aktuell för övertagande 270 0 270 540 810 1 080 1 350 1 620 1 890 2 160 [m] 
 

Kartredovisning är inte exakt och har ingen rättsverkan 1:25 000 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anders Carlquist Datum KS-2019/502 
Exploateringschef 2019-06-24   
 
 
 

  Kommunstyrelsen 
 
 
Överlåtelse av köpeavtal avseende förskoletomt inom Centrala 
Ängby 
KS-2019/502 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna avtal mellan TB-gruppen Bostad AB och Turako AB rörande överlåtelse av 
köpeavtal avseende förskoletomt inom detaljplan Centrala Ängby. 
 
Sammanfattning  
Kommunen träffade 2018-08-31 köpeavtal för exploatering med TB-gruppen Bostad AB 
rörande fem delområden inom Centrala Ängby, varav ett område är avsett för uppförande av 
förskola. TB-gruppen Bostad AB har träffat överenskommelse med Turako AB om 
överlåtelse av avtalet till Turako AB. För avtalets giltighet erfordras kommunens 
godkännande. Om kommunen godkänner överlåtelsen inträder Turako AB i TB-gruppens 
ställe som kommunens avtalsmotpart. 
 
Bakgrund 
Kommunen träffade 2018-08-31 köpeavtal för exploatering med TB-gruppen Bostad AB 
rörande fem delområden inom Centrala Ängby, varav ett område är avsett för uppförande av 
förskola. TB-gruppen Bostad AB har träffat överenskommelse med Turako AB om 
överlåtelse av avtalet till Turako AB. Avtalet bifogas. För avtalets giltighet erfordras 
kommunens godkännande. Turako AB erlägger 600 000 kronor till TB-gruppen AB i 
ersättning för de kostnader TB-gruppen haft i samband med planläggningen. Om kommunen 
godkänner överlåtelsen inträder Turako AB i TB-gruppens ställe som kommunens 
avtalsmotpart. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Det aktuella beslutet medför inga nya ekonomiska konsekvenser utöver de som följer av 
beslutet 2018 att försälja den aktuella tomten. Försäljningen av förskoletomten inbringar en 
bruttoförsäljningsintäkt om 960 000 kronor. Intäkten ska, tillsammans med 
försäljningsintäkterna från övriga tomter inom detaljplanen för Centrala Ängby, finansiera 
fastighetsbildning och kommunens utbyggnad av allmän plats inom planområdet. 
Förvaltningen gör bedömningen att exploateringen av hela planområdet genererar en positiv 
nettointäkt. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Lena Fransson  
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kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Exploateringschefen  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej x   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslut om försäljning för exploatering ger i sig ingen påverkan för barn. Det beslut om 
planläggning som är en förutsättning för exploateringen kan dock innebära sådan 
påverkan.      

 
 

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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KÖPEAVTAL FÖR EXPLOATERING 
 

Mellan Knivsta kommun (org nr 212000-3013), nedan kallad ”Kommunen”, och  
TB-GRUPPEN Bostad AB (org.nr 556657-1948) nedan kallat ”Bolaget” har träffats 
följande avtal. 

 

1. BAKGRUND 
Kommunen och Bolaget träffade 2015-06-10 avtal om markanvisning för del av 
fastigheten Ängby 1:1 och Ängby 1:7 i Knivsta kommun. Markanvisningsavtalet 
förlängdes med oförändrade villkor 2017-03-03 enligt beslut i kommunstyrelsen. 
 
 

 
--------Marköverlåtelse mm-------- 

2. MARKÖVERLÅTELSER OCH KÖPESKILLING 
Kommunen överlåter och försäljer härmed till Bolaget delområde E med en beräknad 
total areal om cirka 3.000 kvm av fastigheten Ängby 1:1 i Knivsta kommun. Det överlåtna 
delområde E har markerats med röd kantlinje på Bilaga 1 och benämns nedan 
Fastigheten.  
 
Parterna är medvetna om att för genomförandet av överlåtelsen krävs fastighetsbildning 
och är överens om att Fastigheten ska undergå de ändringar och justeringar som betingas 
av fastighetsbildningen. Sådana jämkningar ska dock inte påverka köpeskillingen. 
 
Den totala köpeskillingen förväntas bli 960.000 kr, baserat på 600 kvadratmeter 
bruttoarea-ljus (BTA ljus) i enlighet med preliminära beräkningar – noll (0) kvm baserat 
på BOA och 600 kvm baserat på LOA. Slutgiltig köpeskilling avgörs av antal 
kvadratmeter bruttoarea-ljus (BTA ljus) inom Fastigheten, vilket fastställs senast vid 
tillträdet utifrån bygglov eller motsvarande ritningsunderlag. 
 
Bruttoarea-ljus (BTA ljus) för beräkning av köpeskilling, skall fastställas med 
utgångspunkt av kvadratmeter boarea (BOA) och lokalarea (LOA) enligt bygglov eller 
motsvarande ritningsunderlag, uppräknat med 20 %. Detta motsvarar att BOA/LOA utgör 
83,3% av Bruttoarea-ljus, vilket är ett rimligt antagande mht planerade våningshöjder och 
bebyggelsetyper. Mörka ytor såsom källare, garage, förråd, teknikutrymmen, etc skall ej 
medräknas. (Dvs. 100 kvm boarea/lokalarea ger 120 kvm bruttoarea-ljus (BTA ljus) att 
multiplicera med nedanstående pris). 
 
Pris per BTA ljus, baserat på boarea = 3.700 kr/kvm 
Pris per BTA ljus, baserat på lokalarea = 1.600 kr/kvm 

 
Köpeskilling ska erläggas i enlighet med villkor under 4. Tillträde. 
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3. FASTIGHETSBILDNING 
Den överlåtna Fastigheten enligt detta avtal ska avstyckas i en ny separat fastighet. 
Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning. Bolaget biträder 
härmed ansökan om fastighetsbildning. 
 

4. TILLTRÄDE 
Bolaget tillträder Fastigheten omgående under förutsättning att köpeskillingen erlagts.  
 
Tillträde ska ske inom 30 dagar förutsatt att detaljplan samt fastighetsbildning har vunnit 
laga kraft, samt att Kommunen har genomfört allmänna arbeten så långt att nya och 
ombyggda gatuavsnitt kan öppnas för trafik. 
 
Om tillträde enligt ovanstående villkor inte kan ske inom två år efter detta avtals 
undertecknande skall parterna gemensamt förnya detta avtal med oförändrade villkor. 

 

5. KÖPEBREV OCH LAGFART 
När köpeskillingen för Fastigheten erlagts utfärdar och överlämnar Kommunen kvitterat 
köpebrev till Bolaget. Bolaget ska ansöka om och bekosta lagfart. 

 

6. BETALNING 
Köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen genom insättning på Kommunens 
plusgirokonto 251737-3 med ny fastighetsbeteckning som referens. Ränta enligt 
räntelagen ska utgå från förfallodagen för köpeskillingens erläggande. 

 

7. GATUKOSTNADSERSÄTTNING OCH ALLMÄN VÄG 
Efter genomförande av detta avtal är Bolaget såsom ägare till Fastigheten befriad från 
gatukostnadsersättning enligt detaljplanen. Detta gäller dock inte fastighetsägaren 
avseende kostnader för framtida förbättringar av existerande gator och andra allmänna 
platser med därtill hörande anordningar. 

 

8. UTBYGGNAD AV ALLMÄN PLATS 
Kommunen påbörjar snarast projektering och utbyggnad av allmän plats som ansluter till 
tänkt bostadsbyggnation. Lokalgata beräknas vara brukbar cirka 15-18 månader efter laga 
kraft vunnen detaljplan, dvs. preliminärt Q1-Q2 2020. Kommunen står för kostnader 
avseende utbyggnad av allmän plats enligt detaljplanen. 

 

9. KOSTNADER OCH INTÄKTER 
Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före tillträdet 
ska betalas av Kommunen och för tiden därefter av Bolaget. Motsvarande ska gälla för 
intäkterna från Fastigheten.  

 
Fastighetsskatten betalas av Bolaget proportionerligt för kvarvarande del av året från och 
med tillträdesdagen.  
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10. INSKRIVNINGAR OCH ÖVRIGA BELASTNINGAR  
Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av andra 
inskrivningar, penninginteckningar och avtal än de som anges i fastighetsregistret enligt 
bifogat utdrag. 

 

11. FASTIGHETENS SKICK 
Bolaget, som har besiktigat Fastigheten, förklarar sig härmed godta dess skick och avstår 
med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen på grund av fel och brister i 
Fastigheten, med undantag för vad som avtalas i punkt 12 om markföroreningar.  

 

12. MARKFÖRORENINGAR 
Markförorening är sådan förorening etc som orsakats av tidigare verksamhet och som 
måste avlägsnas från platsen för att möjliggöra exploateringen.  
 
Alla åtgärder rörande marksanering som erfordras för den aktuella exploateringen 
genomförs av Bolaget.  
Kostnadsansvaret för marksaneringen fördelas enligt följande: 
 
Bolaget: Utredning och undersökning av marksaneringsbehovet. Alla schakter. Kostnader 
för myndighetstillsyn. 
 
Kommunen: Transporter, deponiavgifter och erforderliga ersättningsmassor, upp till en 
summa, exklusive moms, motsvarande 30% av köpeskillingen.  

 
 
 

--------Genomförande av exploatering-------- 

13. SAMORDNING OCH TIDPLAN 
Bolaget förbinder sig att genomföra exploateringen i enlighet med detaljplanen och detta 
avtal. Bolaget ska färdigställa den yttre miljön i den utsträckning som behövs för att de 
boende får en acceptabel kontakt med gator och parker. 

 
Bolaget är skyldigt att, i den mån det behövs, samordna sina entreprenader med övriga 
byggherrar inom planområdet, med Kommunens entreprenörer, och med 
ledningsdragande bolag och verk. 
 

14. BEBYGGELSE OCH STADSBYGGNADSPRINCIPER 
Bolaget ska säkerställa att bebyggelse inom Fastigheten uppförs i huvudsak enligt de 
stadsbyggnadsprinciper som beskrivs i planbeskrivningen. Kommunen ska säkerställa 
motsvarande för allmän platsmark.  
 
Parterna skall i god anda föra dialog kring dessa principer, samt löpande delge varandra 
ritningar och andra handlingar under pågående projektering för att områdets helhet ska 
kunna bedömmas och samordnas. 
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15. BYGG- OCH ANLÄGGNINGSKOSTNADER 
Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom 
Fastigheten. Bolaget ansvarar för och bekostar därvid även projektering och 
genomförande av återställande- och anslutningsarbeten som måste göras i allmän 
platsmark invid Fastigheten och som är en följd av Bolagets bygg- och 
anläggningsarbeten. 

 
Bolaget ska erlägga anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt vid 
anslutningstidpunkten gällande taxa. Kommunen ansvarar inte för några kostnader för 
bygglov, el, fjärrvärme etc. 

 

16. LEDNINGAR 
Bolaget ska i samråd med Kommunen samt med ledningsdragande bolag och verk svara 
för erforderlig samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som 
krävs för exploateringens genomförande. Befintliga anläggningar ska hållas tillgängliga 
för berörda ledningsägare under byggtiden. 

 

17. BYGGETABLERING, OMGIVANDE VÄGNÄT MM 
Bolaget förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Kommunen om vilka ytor 
som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Upplåtelse av allmän 
plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa. 

 
Bolaget ska med staket på erforderligt sätt avgränsa Fastigheten och byggetableringsyta. 
Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller sig inom 
Fastigheten och byggetableringsyta. 

 
Bolaget förbinder sig att med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om 
projektet och byggnadsarbetena. 

 
Gemensam besiktning av omgivande vägnät ska göras före byggstart samt då 
byggetableringen avvecklats. Det åligger Bolaget att bekosta den extra gaturenhållning 
som föranleds av bebyggandet av Fastigheten enligt detta avtal.  

 
Återställande av vid exploateringsarbetet raserade stomnätspunkter bekostas av Bolaget.  

 

18. DAGVATTEN 
Det åligger Bolaget att följa Knivstavattens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 
samt de riktlinjer för hantering av dagvatten inom Fastigheten som framgår av 
planbeskrivningen med tillhörande dagvattenutredningar. 
 

19. BYGGNADSSKYLDIGHET 
Bolaget förbinder sig att uppförande av byggnader inom Fastigheten påbörjats senast inom 
två år räknat från den dag då både tillträde har skett samt att bygglov vunnit laga kraft. 

 
I det fall Bolaget ej uppfyller ovanstående byggnadsskyldighet skall Bolaget till 
Kommunen utge ett vitesbelopp om 10 % av köpeskillingen enligt detta avtal. 
Vitesbeloppet ska erläggas senast tre månader efter det datum som följer av ovanstående 
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stycke. Någon ytterligare rätt till ersättning utöver detta vite föreligger inte för 
Kommunen. 
 
Tidsfristen för påbörjande av byggnation förlängs med motsvarande tid som förseningen 
beror på omständighet som ligger utanför Bolagets kontroll. 

 
Bolaget förbinder sig också att, vid en eventuell vidareförsäljning av Fastigheten 
föreskriva motsvarande villkor för köparen och svarar mot Kommunen för eventuell 
bristande uppfyllelse av villkoret i senare förvärvsled. 

 
 
 
 

--------Övrigt-------- 
 
 

20. AVTALETS GILTIGHET 
Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning  
 
att  kommunstyrelsen i Knivsta kommun godkänner detsamma genom beslut som 
  senare vinner laga kraft, dock senast 12 månader från detta avtals undertecknande. 

 
att  styrelsen för Bolaget godkänner detsamma senast 12 månader från detta avtals 

undertecknande. 
 
att vederbörlig fastighetsbildning sker och vinner laga kraft på grundval av detta köp  
  enligt punkt 2. 

 
Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten med undantag för att eventuellt utbetald 
köpeskilling ska återbetalas omgående. 
 

21. SKADESTÅNDSANSVAR 
Om Bolaget eller av Bolaget anlitat företag inte följer sina åligganden enligt detta avtal 
(ringa brott undantagna) och Kommunen därigenom åsamkas direkt skada är Bolaget 
ersättningsskyldigt gentemot Kommunen för sådan skada såvida inte rättelse vidtas efter 
erinran. Skadeståndsskyldighet föreligger inte i den situationen att vite ska utgå enligt 
punkt 19. 
 

22. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 
Detta avtal får utan Kommunens skriftliga godkännande överlåtas till av Bolaget 
kontrollerad bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller dotterbolag.  
Överlåtelse till annan part kräver Kommunens skriftliga godkännande. 
 
 
23. ÄNDRINGAR 
Ändringar i eller tillägg till detta avtal, ska för att vara gällande mellan parterna, vara 
skriftligen avfattade och undertecknade av bägge parter. 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
Knivsta 2018-___-___ Knivsta 2018-___-___ 
 
 
För Knivsta kommun 
 
 
 
……………………………………. 
Klas Bergström, kommunstyrelsens 
ordförande 
 
 
 
……………………………………. 
Lena Fransson, kommundirektör 
 
 
 
……………………………………… 
Anders Carlquist, exploateringschef       
 
 
 
Bevittnas: 
 
 
 
………………………………………. 
 
 
 
 
………………………………………….. 
 

För Bolaget  
 
 
 
…………………………………. 
Lars Kylin, VD 
 
 
 
 
……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevittnas: 
 
 
 
……………………………………. 
 
 
 
 
…………………………………….. 
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BILAGA 1 – KARTA ÖVER FASTIGHETEN (illustrativ indikation, kan komma att justeras) 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anders Carlquist Datum KS-2019/501 
Exploateringschef 2019-06-24   
 
 
 

   Kommunstyrelsen  
 
 
 
Markanvisning till AB Borätt för kvarteret Takteglet  
KS-2019/501 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  
 
godkänna upprättat förslag till markanvisning avseende kvarteret Takteglet. 
 
Sammanfattning  
AB Borätt beviljades enligt beslut av kommunstyrelsen 2017-05-22 markanvisning avseende 
kvarteret Takteglet. Planläggning av kvarteret pågår och berör fastigheterna Gredelby 7:76, 
Gredelby 1:3 och Gredelby 7:74. Syftet är att pröva om planläggning för huvudsakligen 
bostadsändamål kan ske. Preliminära skisser visar på bebyggelse som ger 80 - 100 
lägenheter. Markanvisningen har under nyligen löpt ut, varför nu ett i vissa avseenden 
reviderat markanvisningsavtal med 12 månaders löptid föreslås. 
  
Bakgrund 
AB Borätt beviljades enligt beslut av kommunstyrelsen 2017-05-22 markanvisning avseende 
kvarteret Takteglet. Bolagets ansökan om markanvisning visade preliminära skisser 
omfattande uppemot 100 bostadslägenheter. 
 
Kvarteret är för närvarande detaljplanelagt för handel, kontor, kultur och fritid där 
bebyggelsen tillåts vara två till fyra våningar. Detaljplaneändring krävs således för att 
möjliggöra bostadsbebyggelse. Arbetet med ny detaljplan har pågått en tid. 
 
Planarbetet berör huvudsakligen fastigheten Gredelby 7:76, men även Gredelby 1:3 och 
Gredelby 7:74.  
 
De mycket preliminära skisser som bolaget låtit göra visar på en bebyggelse som ger ett 
tillskott på 80 - 100 bostäder fördelade på två, tre och fyrarumslägenheter och en bruttoarea 
(BTA) om ca 7300 kvadratmeter.  
 
Det markanvisningsavtal som tecknades 2017 har nyligen löpt ut. Bolaget har därför begärt 
förlängning. Förvaltningen har upprättat ett i vissa avseenden reviderat markanvisningsavtal. 
Det tidigare avtalet innehöll dels en preciserad prisnivå och dels en indexklausul vilka båda 
skulle tillämpas för bestämmande av köpeskillingen vid den eventuella framtida 
marköverlåtelsen. Det nu föreslagna avtalet innehåller inte dessa två delar. I stället har en 
återgång till den praxis som råder i Knivsta skett, och som innebär att köpeskillingen ska 
bestämmas med utgångspunkt i opartisk marknadsvärdebedömning i anslutning till 
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tidpunkten för köpeavtalets upprättande. Enligt det föreslagna avtalet ska båda parter låta 
göra värderingar vilka båda ska vara utgångspunkt för förhandling om avtalsvillkoren. 
 
 
AB Borätt, som är ett helägt dotterbolag till JM, producerar bostäder som upplåts med 
bostadsrätt. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
De ekonomiska bedömningar som kan göras på detta tidiga stadium indikerar en 
bruttoförsäljningsintäkt om minst 25 miljoner kronor – som dock ska bidra till finansiering av 
anläggandet av allmänna platser inom Sågenområdet. Dessutom ska eventuellt nödvändig 
marksanering bekostas av kommunen och kommer således ytterligare reducera intäkten om 
sådan blir aktuell. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Lena Fransson 
Kommundirektör 
 
 
 
Bilagor: 
Avtalsförslag med karta 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Exploateringschefen 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej X   
 

Förklara oavsett svar. 
 

Eventuell påverkan på barn kan ske först till följd av den planläggning som kan bli 
aktuell.      

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 
 

      
 
 
 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 









 

Tillkommande kvartersmark 

Utgående kvartersmark 



 
 

  
Handläggare 
Marja Hedin 
   

Tjänsteskrivelse 
2019-07-29 

Diarienummer 
KS-2019/479 
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Kommunstyrelsen 

 

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU 
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård samt 
avveckling av gemensam nämnd för kunskapsstyrning       
KS-2019/479 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 
att anta nytt samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård, samt 
att godkänna avveckling av den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet av 
utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och kommunernas 
samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska hanteras inom 
ramen för samverkansstrukturen HSVO (Samråd och tjänstemannaledning), där 
samma parter samverkar politiskt och på tjänstemannanivå.  
 
 
Beslutsunderlag 
Handläggares tjänsteutlåtande 
Avtal om samverkan för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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Bakgrund 
I samband med bildandet av Region Uppsala beslutade landstingsfullmäktige att 
inrätta en gemensam nämnd för kunskapsstyrning för socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård tillsammans med kommunerna i länet. Under 
hösten 2016 antog parterna samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma nämnden. Kommunfullmäktige i Knivsta fattade beslut i ärendet i 
november 2016 (KS-2016/739). 
 
Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet av 
utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och kommunernas 
samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska hanteras inom 
ramen för samverkansstrukturen HSVO (Samråd och tjänstemannaledning).  
Vid mötet den 1 februari 2019 föreslog därför ledamöterna i Regionalt forum att 
gällande samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner, kring 
kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård,  
skulle sägas upp och ersättas med ett nytt avtal. Samverkansstrukturen HSVO 
fick i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt avtal som tydliggör uppdrag, 
beslutsordning, organisering och finansiering av verksamheten. Förslaget till 
nytt samverkansavtal godkändes av Regionalt forum vid mötet 3 maj 2019 med 
förutsättningen att beslut om avtalet fattas i parternas respektive fullmäktige.  
 
Avtalet har beretts i en arbetsgrupp med representanter från kommunerna, 
Region Uppsala samt TML HSVO. Remittering har skett till berörda parter och 
verksamheter. Avtalet har godkänts av Regionalt forum. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Finansiering av verksamheten i det nya samverkansavtalet sker på samma sätt 
som den tidigare nämnden för kunskapsstyrning. Ärendet har inte någon 
ekonomisk konsekvens i förhållande till tidigare beslut. 
 
Budgeten uppgår till 11,7 mnkr år 2019. Kostnaderna fördelas lika mellan 
Region Uppsala (50%) och länets kommuner (50%). Kommunerna finansierar 
sin del utifrån befolkningsstorlek. Knivstas del av finansieringen uppgår till cirka 
300 tkr och belastar kommunstyrelsen.  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

Ja x  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Kunskapsstyrning riktar sig även mot verksamheter som  hanterar frågor som rör barn 
och unga. 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Med barn och ungas bästa i fokus ger FoU socialtjänst råd och stöd vid 
utvecklingsarbete i länets kommuner och  angränsande hälso- och sjukvård.  
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Inga kända intressekonflikter.  

 
 
 
 

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

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



 

Avtal om samverkan för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård 
1 Avtalsparter 
Region Uppsala, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, 
Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun.  

2 Syfte 
Avtalets syfte är att fastställa uppdrag, organisation, styrning och finansiering för samverkan kring 
kunskapsstyrning för FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S).   

3 Uppdrag 
FoU-S ska verka för en evidensbaserad praktik med god kvalitet och effektivitet till nytta för 
brukare/patient/invånare genom att: 

• erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, 
• omvärldsbevaka och stödja implementering av forskning och utveckling, 
• arbeta med kunskapsspridning och vara en arena för erfarenhetsutbyte, 
• verka för ökad samverkan mellan forskning, praktisk verksamhet och utbildning genom 

samarbete med externa parter som universitet och högskolor. 

4 Organisation och styrning 
Region Uppsala är värdorganisation och FoU-S ingår i Region Uppsalas organisation. Styrningen av 
verksamheten sker via det politiskt tillsatta samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO) 
samt tjänstemannaledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (TML HSVO), med representation från 
både Region Uppsala och kommunerna.  

Samråd HSVO har till uppgift att:  
• utifrån uppdraget fastställa flerårig strategisk inriktning för FoU-S, 
• vårda samverkansavtalet och följa upp den strategiska inriktningen,  
• föreslå eventuella avtalsförändringar, samt  
• vara ett forum för diskussion och samverkan kring kunskapsstyrning för FoU socialtjänst och 

angränsande hälso- och sjukvård.  

TML HSVO har till uppgift att: 
• fastställa årlig verksamhetsplan för FoU-S,  
• ansvara för att uppföljning av verksamhetsplan och återrapportering av verksamhetens resultat 

till Samråd HSVO sker årligen, 
• uppmärksamma behov av verksamhetsutveckling, 
• ta ställning till behov av verksamhetsanpassning vid eventuella förändringar som påverkar 

förutsättningarna i avtal eller budget, samt 
• vid behov lyfta frågor för förankring och diskussion till Samråd HSVO. 

5 Finansiering 
Berörd styrelse/nämnd för respektive avtalspart ansvarar för de ekonomiska medel som finns avsatta 
inom detta avtal.  



 
 
Budgeten uppgår till 11,7 mnkr år 2019 (uppräkning sker årligen enligt LPIK). Finansieringsmodellen 
bygger på att kostnader fördelas lika mellan Region Uppsala (50 %) och länets kommuner (50 %). 
Kommunerna finansierar sin del utifrån befolkningsstorlek per den 30 juni året före aktuellt budgetår. 
Region Uppsala förvaltar de gemensamma ekonomiska medlen och fakturerar respektive kommun 
deras andel av kostnaderna. Parterna har rätt till löpande insyn i medelsförvaltningen.  

Om över- eller underskott uppstår i bokslut regleras detta årligen vid sista faktureringen. 

Externa projektanslag kan föras över mellan åren enligt anslagsgivarens regler. Användningen av dessa 
prioriteras i enlighet med verksamhetsplanen som TML HSVO fastställer. Projektmedel kan användas till 
aktiviteter som inte omfattar alla avtalsparter förutsatt att aktiviteten uppfyller avtalets intentioner i 
övrigt.    

6 Avtalsperiod 
Detta avtal gäller fr.o.m. 2019-07-01 och tills vidare.  

Vill någon av de samverkande parterna frånträda avtalet ska skriftligt meddelande om detta tillsändas 
övriga parter. Uppsägningstiden är ett (1) år. För avtalets upphörande i sin helhet krävs likalydande 
beslut i respektive fullmäktigen.  

Vid upphörande av verksamheten i sin helhet, eller om någon part vill frånträda avtalet, ska särskilda 
förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta samt angående den ekonomiska 
regleringen mellan parterna.   

7 Avtalsvillkor 
Detta avtal gäller under förutsättning att fullmäktige hos alla parter har godkänt avtalet.  

Vid väsentligt förändrade förutsättningar ska var och en av parterna ha rätt att skriftligen begära 
omförhandling av avtalet.  

8 Tvist  
Tvist angående tolkning av avtalet ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. Eventuellt 
kvarstående tvist ska avgöras av allmän domstol. 

9 Undertecknande 
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera. 

Uppsala den    Knivsta den  

För Region Uppsala    För Knivsta kommun   

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Emilie Orring    Peter Evansson 

Regionstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Lisbeth Rye-Danjelsen Datum KS-2019/532 
enhetschef 2019-07-03   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL18  
KS-2019/532 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL18 
att i och med detta beslut upphör tillämpningsanvisningar beslutade av kommunstyrelsen 
2018-06-18 §122 att gälla. 

Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen utgör särskild pensionsmyndighet och har till uppgift att tillämpa och i 
särskilda fall tolka OPF-KLs regler inom ramen för dessa tillämpningsanvisningar. 
Förändringen i tillämpningsanvisningarna för pensionsbestämmelser OPF-KL18 gäller 
Efterlevandeskydd och Familjeskydd, som tillfogats i anvisningarna. I övrigt har ingen 
ändring gjorts.  
I och med detta beslut upphör tillämpningsanvisningar beslutade av kommunstyrelsen 2018-
06-18 §122 att gälla. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Om politiker begära omställningsersättning innebär beslutet en kostnad men bör rymmas 
inom budget för politikerarvoden. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
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Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Handläggare 
Lönehandläggare/Lönecentrum 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej x   

 
Beslutet gäller politiker som innehaft tjänst som kommunalråd. 

 
 

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 



 

 

Förslag till Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser  

OPF-KL18 
 
Bakgrund  
Kommunstyrelsen fattade beslut att anta pensionsbestämmelserna OPF-KL18 och tillhörande bilaga 
datum. 
 
Definitioner 

Inledande bestämmelser 

Pensionsmyndighet 
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten har i 
uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18 

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 
 
Kommunstyrelsen utgör särskild pensionsmyndighet och har till uppgift att tillämpa och i särskilda 
fall tolka OPF-KL18´s regler inom ramen för dessa tillämpningsanvisningar. 

Ansökan om förmåner 
Ansökan om förmåner enligt OPF-KL18 ska ske enligt anvisningar från Knivsta 
kommun/pensionsmyndighet.  

Uppgiftsskyldighet 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna 
fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd. 

Har en 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. 

§1 Tillämpningsområde och omfattning 
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen 
och som fullgör uppdrag hos Knivsta kommun på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid.  

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 
eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF (pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda) eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 



 

 

Bestämmelserna är inte tillämpbara på personer som Knivsta kommun utser till att fullgöra uppdrag 
hos annan juridisk person.   

§ 2 Stöd för återgång till arbete 
Stöd till återgång till arbete kan komma ifråga för hel- och deltidspolitiker (minst 40%) som omfattas 
av OPF-KL18. Syftet är att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnar sitt 
eller sina uppdrag. 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som vid avgång uppfyller samtliga 
nedanstående: 

 Innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 % i Knivsta kommun.  
 Minst fyra års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker (minst 40%). 
 Inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när uppdraget upphör. 

 

Förtroendevald ska erbjudas omställningsinsatser på liknande sätt och liknande omfattning som 
gäller för anställda inom Knivsta kommun. Aktiva omställningsinsatser erbjuds av Knivsta kommun 
anvisad utförare. 

Beslut om aktiva omställningsinsatser upp till och med ett i nuläget 2019 gällande prisbasbelopp 
fattas av HR-chef efter ansökan från förtroendevald. Pensionsmyndigheten beslutar om aktiva 
omställningsinsatser där kostnaden överstiger ett gällande prisbasbelopp. 

Aktiva omställningsinsatser kan pågå i som längst två år samt avbrytas om den förtroendevalde 
finner annan sysselsättning. 

Förtroendevald ska ansöka om aktiva omställningsinsatser senast tre månader efter avgång från sitt 
eller sina uppdrag.  

Förtroendevald som beviljats aktiva omställningsinsatser ska kunna styrka deltagande på det sätt 
som Knivsta kommun fastställer. 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som vid avgång uppfyller samtliga 
nedanstående: 

 Innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 % i Knivsta kommun.  
 Minst ett års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker(minst 40%). 
 Inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när uppdraget upphör. 

 

Egen aktivitet att hitta annan försörjning krävs från första dagen med ekonomiskt omställningsstöd. 
Med egen aktivitet menas: 

 Inskriven på arbetsförmedlingen. 
 Uppfyller kraven för att erhålla Akassa. 
 Har ett nytt arbete eller uppdrag. 
 Bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen. 



 

 

Den egna aktiviteten ska intygs av den förtroendevalde i samband med ansökan om ekonomiskt 
omställningsstöd. 

För varje fullgjort kalenderår i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

Rätten till ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa direkt efter avslutat uppdrag och uttaget av 
ersättningen kan inte skjutas upp. Förtroendevald har rätt att söka retroaktivt för de tre närmast 
föregående månaderna under år ett.  

Ingen samordning sker under det första året den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt 
omställningsstöd. Det vill säga det första året som börjar löpa direkt i anslutning till uppdraget eller 
uppdragens avslut. 

Ekonomiskt omställningsstöd utbetalas månadsvis i efterskott. Utbetalning är preliminär i tre 
månader.  

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller 
landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regering.  

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som vid avgång: 

 Innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 % i Knivsta kommun.  
 Minst åtta års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker (minst 40%). 
 Inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när uppdraget upphör. 

 

Egen aktivitet att hitta annan försörjning krävs från första dagen med förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd. Med egen aktivitet menas: 

 Inskriven på arbetsförmedlingen. 
 Uppfyller kraven för att erhålla A-kassa. 
 Har ett nytt arbete eller uppdrag. 
 Bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen. 

Egen aktivitet att hitta annan försörjning krävs under hela perioden med förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd. Om annan aktivitet än ovan uppges avgör Pensionsmyndigheten om redovisad 
aktivitet ska ge rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till den förtroendevalde tidigast från i nuläget 2019 
61 års ålder enligt beslut 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 fyller i nuläget 2019 65 år enligt beslut. 

Ansökan om förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska ske årligen och senast två månader före det 
kan komma att bli aktuellt.  

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 % av heltid hos kommunen eller 
landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regering.  



 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utbetalas månadsvis i efterskott. Utbetalning är preliminär i 
tre månader.  

 § 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser 
som fullmäktige beslutar. 

§ 7 Samordning 
Omställningsersättningar enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. 

§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3 -5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Ansökan om omställningsstöd ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/ minskar sitt (sina)uppdrag. Förtroendevalde bör få omställningsstöd 
utbetald tre månader efter att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Den förtroendevald som uppbär avgångsersättning ska varje månad lämna inkomstuppgift. Detta ska 
göras senast den femte i månaden efter det att inkomsten betalats ut. Inkomstuppgift ska lämnas 
även de månader då förvärvsinkomsten är noll kronor.  

Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att avgångsersättning ska betalas ut. Om 
inkomstuppgift inte har lämnats in sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgift har kommit in till 
Knivsta kommun. § 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd§ 9  

Information 

Förtroendevald har rätt till information om OPF-KL och dess tillämpning i samband med avgång från 
sitt eller sina uppdrag. 

Pensionsbestämmelser 
Information 

Pensionsmyndigheten skall lämna information till den förtroendevalde om pensionsbehållning, 
pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 

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, PKF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser förförtroendevalda. 

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 67 år, motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

 



 

 

Avgiftsbestämd ålderspension 
Knivsta kommun sätter årligen av pensionsavgifter, beräknade på den förtroendevaldes 
pensionsgrundande inkomst. Pensionsavgiften är 4,5% på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på delar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, till dess den 
förtroendevalde har uppnått 67 år (i 32 a § LAS angiven ålder). 

Pensionsbehållningen kan tas ut som en månadsvis pension tidigast från den tidpunkt som gäller för 
uttag av allmän pension f n 61 år. 

Pensionen betalas ut livsvarigt. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som en engångsersättning till förtroendevald om värdet 
av pensionsbehållningen är högst 150% av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen 
börjar. 

Sjukpension 
Sjukpension betalas ut under den tid den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken. 

Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör även rätten till sjukpension. 

Ansökan 

Den förtroendevalde skall lämna skriftlig ansökan till pensionshandläggaren om utbetalning av 
avgiftsbestämd ålderspension, senast 3 månader före önskad utbetalning. 

Den förtroendevalde ska lämna in kopia på Försäkringskassans beslut om sjukersättning till 
pensionshandläggaren för utbetalning av sjukpension, senast 3 månader efter beslutet om sjuk-eller 
aktivitetsersättning. 

Beslut 

Pensionsmyndigheten/KS fattar beslut i varje enskilt fall, 

Efterlevandeskydd 
Avgiftsbestämd ålderspension innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd, som kan väljas bort i 
samband med ansökan. 

Efterlevandeskyddet innebär att pensionsbehållningen betalas ut till förmånstagare enligt OPF-KL18, 
om den förtroendevalde avlider. 

Familjeskydd 
Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40%. 

Bestämmelserna träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den senare tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattas av PBF (pensionsbestämmelser för förtroendevalda) eller andra 
omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels familjeskydd till 
efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn som den förtroendevalde tagit 
emot i sitt hem i adoptionssyfte. 



 

 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande skydd ska 
rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten. 

 

Ansökan 

I händelse av den förtroendevaldes dödsfall ska förmånstagare skriftligen ansöka till 
pensionshandläggaren om utbetalning av efterlevandeskydd/familjeskydd. 

Ansökan ska ske senast 3 månader efter inträffat dödsfall. 

Blankett för ansökan finns på Knivsta kommuns hemsida och hos pensionshandläggaren. 

Beslut 

Pensionsmyndigheten/KS fattar beslut i varje enskilt fall. 

 

 

 

 



Sida 1 av 3 

 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2019/435 
Ekonomichef 2019-05-20   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

 
Ekonomikontoret ansöker om investeringsmedel för digitalt styr- 
och ledningssystem  
KS-2019/435 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
att bevilja 1 miljon kronor från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel 2019 för 
införande av digitalt styr- och ledningssystem. 

Sammanfattning  
Under våren har en upphandling av digitalt styr- och ledningssystem genomförts, enligt 
preliminära beräkningar kommer införandeprojektet (investeringen) uppgår till drygt 1,3 
miljoner kronor. I budget 2019 finns 300 tkr avsatt för införande och 750 tusen kronor för årlig 
driftkostnad. För att genomföra projektet behöver ytterligare investeringsmedel tillföras. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i mål och budget 2019 att tilldela 750 tusen kronor samt 300 
tusen kronor i investeringsmedel till ekonomikontoret för att införa ett digitalt styr- och 
ledningssystem. Preliminära beräkningar visar att investeringen uppgår till drygt 1,3 miljoner 
kronor, det vill säga att det finns ett behov att utöka investeringsramen med 1 miljon kronor. 
Projektet planeras starta i augusti/september 2019. 

Förslaget är att bevilja investeringsmedel så projektet kan genomföras genom medel från 
kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Införande av digitalt styr och ledningssystem beräknas uppgå till cirka 750 tusen kronor i 
årliga driftkostnaden samt mellan 0,5-1,0 årsarbetare i systemförvaltning, administration och 
utveckling. Den årliga driftkostnaden bedöms vara fullt finansierad inom tilldelade medel. 
Investeringen beräknas ha en avskrivningstid om 3 år (immateriell tillgång) cirka 450 tkr i 
årlig kapitaltjänstkostnad och cirka 300 tusen kronor i årliga licenskostnader.  
Personalresurser kommer ske genom omfördelning, prioriteringar och förenklingar av 
arbetsuppgifter inom ledningsstödsgruppen. Utvärdering av införandet kommer göras 
löpande. 
Kommunstyrelsen har 8,9 miljoner kronor till förfogande under kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel, om förslaget beviljas medel återstår 7,9 miljoner kronor i ofördelade 
investeringsmedel år. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Jessica Friberg, systemekonom 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet gäller utökade investeringsmedel för en införande av digitalt styr och 
ledningssystem 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 Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Karin Carlsson Datum KS-2019/555 
Verksamhetscontroller 2019-07-12   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

 
Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 
2018 
KS-2019/555 
Förslag till beslut 
 
att godkänna rapporten Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 
2018  
 
att anmäla rapporten till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  
Enligt reglementet för internkontroll gällande uppföljning, granskning och utvärdering för 
Knivsta Kommun och dess bolag ska kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämnder 
och styrelsers rapporter, utvärdera kommunens system för internkontroll. Rapporten ska 
också vid behov innehålla förslag på förbättringsåtgärder. Denna rapport innefattar även 
internkontroll avseende ekonomi, vilket regleras av reglementet för internkontroll avseende 
ekonomiska transaktioner.  

Bakgrund 
 
Uppföljningen av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 2018 visar att 
nämndernas arbete med internkontroll i fungerar väl, men att det finns ett visst utrymme för 
förbättringar samt krav på att kontrollområdena genomförs som utsatt.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Lena Fransson   
Kommundirektör   
 

Beslutet ska expedieras till:  
Akten  
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden  
Samhällsutvecklingsnämnden  
Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnden  
Valnämnden  
Överförmyndarnämnden  
Lönenämnden  
Knivstabostäder AB  
Kommunfastigheter i Knivsta AB  
Alsike Fastighets AB  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 2018 syftar till att 
visa på hur verksamheterna har arbetat med internkontroll. Internkontrollen syftar till att 
säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, 
säkerhet, efterlevnad av lagar, regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. 
Beslutet om att godkänna uppföljningen av internkontrollen bedöms inte påverka barn på 
ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande 
internkontrollsystem. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med 
internkontroll 2018 
KS-2019/555 

 Sammanfattning och diskussion med förbättringsområden 
 
Den interna kontrollen skall främst vara en integrerad del i de olika verksamhets- och 
ekonomiprocesserna, även om de ibland måste kompletteras med fristående kontrollmoment.  
 
Under 2018 har samtliga nämnder och bolag förutom valnämnden tagit fram 
internkontrollplaner samt följt upp dessa.  
 
Dock så har flera av nämndernas kontrollområden har utgått eller flyttats fram på grund av 
vakanser samt personalomsättning. Detta bör ansvariga chefer ta höjd för och det bör inte ske 
i den utsträckning som det har gjort under 2018. 
 
Vad gäller överförmyndarnämnden har det antagits en internkontrollplan för 2018 enligt 
Uppsala kommuns mall. Rapportering utifrån planen har skett till överförmyndarnämnden 
under året.  
 
Bolagen har det yttersta ansvaret för den internkontrollen inom sina respektive 
verksamhetsområden. Bolagsstyrelserna ska följa de delar i kommunens riktlinjer som gäller 
de kommunala bolagen. Att de kommunala bolagen har fastställt internkontrollplaner för 2018 
är mycket positivt, riskanalyser och mallar enligt rutin har bolagen använts sig av i 2019- års 
internkontrollarbete.  
 
Enligt reglementet för internkontroll avseende ekonomiska transaktioner ska en 
internkontrollplan tas fram årligen. Någon sådan har inte tagits fram för 2018, 
ekonomikontoret har meddelat att i nytt reglemente för internkontroll med beslut under 2019 
kommer ekonomiska transaktioner ingå. 
 
 
De viktigaste förbättringsområdena utifrån 2018 års arbete med internkontroll är: 
 
 Reglementet för internkontroll avseende ekonomiska transaktioner bör ses över och 

revideras. 
 

 Enskilda kontrollmoment bör inte vara kopplad till enskilda personer eller funktioner 
utan bör kunna fördelas om det uppstår vakanser eller sker personalomsättning. 
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 Bakgrund 
 
I kommunallagen uttrycks nämndernas ansvar för den interna kontrollen i 6 kap. 7 §. 
Kommunfullmäktige tydliggör kommunens arbete och ansvar för internkontroll genom sitt 
reglemente för internkontroll gällande kvalitet. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 
nämnder/styrelsers rapporter, utvärdera kommunens system för internkontroll. Rapporten ska 
också vid behov innehålla förslag på förbättringsåtgärder. Rapporten omfattar samtliga 
nämnder och bolag, inklusive lönenämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden och 
dessutom arbetet med internkontroll avseende ekonomi. 
 
Internkontrollen utgörs av aktiviteter som en organisation utför för att se till att verksamheten 
bedrivs på ett effektivt sätt, så att uppsatta mål nås och att fel och ineffektivitet undviks.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 
internkontroll. Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar för att ett koncernövergripande 
system för internkontroll upprättas och att detta utvärderas och utvecklas.  
 
I Knivsta finns ett reglemente för internkontroll avseende ekonomi och ett annat avseende 
kvalitet. Reglementet för internkontroll gällande kvalitet omfattar även de kommunala 
bolagen. Reglementet för internkontroll avseende kvalitet reviderades under 2015 och ny 
revidering är inplanerad under hösten 2019.  
 
Enligt kommunens två reglementen för internkontroll ska varje nämnd och bolag anta 
internkontrollplaner som talar om vad som ska granskas och utvärderas under året.  
 
Varje nämnd och styrelse ska rapportera antagen internkontrollplan till kommunstyrelsen. 
Antagna internkontrollplaner ska följas upp årligen av nämnden och styrelsen. Om det genom 
internkontrollplanen framkommer akuta fel eller brister ansvarar nämnden eller styrelsen för 
att direkt rapportera detta till kommunstyrelsen tillsammans med planerade eller vidtagna 
åtgärder, i enlighet med gällande reglemente.  
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 Nämndernas arbete med internkontroll 

 Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnden 
Det antogs en internkontrollplan för bygg- och miljönämndens verksamheter för 2018. Planen 
innehåller de delar som föreskrivs i kommunens reglemente för internkontroll, inklusive en 
dokumenterad behovs- och riskanalys. Analysen är utförd av bygg- och miljönämndens 
arbetsutskott och förvaltningen.  
 
Nämnden har tagit beslut om att godkänna internkontrollplanen samt att anmäla den till 
kommunstyrelsen. Även uppföljningen av internkontrollplanen beslutades av nämnden och 
anmälde till kommunstyrelsen.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att alla kontroller, uppföljningar och 
granskningar som skulle utföras under 2018 har genomförts men rapporterats under våren 
2019. 
 
Inga akuta fel har rapporterats under året. 

 Samhällsutvecklingsnämnden 
Det antogs en internkontrollplan för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter för 2018. 
Planen innehåller de delar som föreskrivs i kommunens reglemente för internkontroll, 
inklusive en dokumenterad behovs- och riskanalys. Analysen är utförd av 
samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott och förvaltningen.  
 
Nämnden har tagit beslut om att godkänna internkontrollplanen samt att anmäla den till 
kommunstyrelsen. Även uppföljningen av internkontrollplanen beslutades av nämnden och 
anmäldes till kommunstyrelsen. 
 
Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att alla kontroller, uppföljningar och 
granskningar som skulle utföras under 2018 har genomförts men ett av dessa har rapporterats 
under våren 2019. 
 
Inga akuta fel har rapporterats under året. 
 

 Samverkansnämnden 
Det antogs en internkontrollplan för samverkansnämndens verksamhet för 2018. Planen 
innehåller de delar som föreskrivs i kommunens reglemente för internkontroll, inklusive en 
dokumenterad behovs- och riskanalys. Analysen är utförd av samverkansnämndens 
arbetsutskott och förvaltningen.  
 
Nämnden har tagit beslut om att godkänna internkontrollplanen samt att anmäla den till 
kommunstyrelsen.  
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Internkontrollplanen för 2018 innehöll två särskilda kontrollmoment. Uppföljningen av 
internkontrollplanen för 2018 visar att ett av kontrollområdena inte är genomfört utan utgått. 
Nämnden upphörde i januari 2019 och rapportering av internkontrollsuppföljningen 
beslutades av kommunstyrelsen. 
 
Inga akuta fel har rapporterats under året.  
 

 Kommunstyrelsen 
Det antogs en internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2018. Planen 
innehåller de delar som föreskrivs i kommunens reglemente för internkontroll, inklusive en 
dokumenterad behovs- och riskanalys. Analysen är utförd av kommunstyrelsens arbetsutskott 
och förvaltningen.  
 
Nämnden har tagit beslut om att godkänna internkontrollplanen. Även uppföljningen av 
internkontrollplanen beslutades av nämnden. 
 
Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att en av två kontroller genomförts med 
rapportering under våren 2019. Det andra kontrollområdet flyttades över till 
internkontrollplan för 2019 och har genomförts samt rapporterat till kommunstyrelsen under 
2019. 
 
Inga akuta fel har rapporterats under året.  
 

 Socialnämnden 
Det antogs en internkontrollplan för socialnämndens verksamheter för 2018. Planen 
innehåller de delar som föreskrivs i kommunens reglemente för internkontroll, inklusive en 
dokumenterad behovs- och riskanalys. Analysen är utförd av socialnämndens arbetsutskott 
och förvaltningen.  
 
Nämnden har tagit beslut om att godkänna internkontrollplanen samt att anmäla den till 
kommunstyrelsen. Även uppföljningen av internkontrollplanen beslutades av nämnden och 
anmäldes till kommunstyrelsen. 
 
Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att ett av de två kontroller, 
uppföljningar och granskningar som skulle utföras under 2018 har genomförts. Ett av 
kontrollområdena rapporterades till kommunfullmäktige i februari 2019, det andra utgick då 
uppföljning avsedda verksamhet som lades ner. 
 
Inga akuta fel har rapporterats under året.  
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 Utbildningsnämnden  
Det antogs en internkontrollplan för utbildningsnämndens verksamheter för 2018. Planen 
innehåller de delar som föreskrivs i kommunens reglemente för internkontroll, inklusive en 
dokumenterad behovs- och riskanalys. Analysen är utförd av utbildningsnämndens 
arbetsutskott och förvaltningen.  
 
Nämnden har tagit beslut om att godkänna internkontrollplanen samt att anmäla den till 
kommunstyrelsen. Även uppföljningen av internkontrollplanen beslutades av nämnden. 
 
Internkontrollplanen för 2018 innehöll fyra särskilda kontrollmoment och samtliga 
genomfördes i sin helhet under 2018. 
 
Inga akuta fel har rapporterats under året.  
 

 Valnämnden 
 
Valnämnden har inte upprättat någon internkontrollplan för 2018. Val utförs enligt 
Länsstyrelsens och Valmyndighetens anvisningar och man ser inget behov av extra 
kontroller.1  
 

 Överförmyndarnämnden 
Kommunerna Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby, Älvkarleby och Uppsala har bildat en 
gemensam överförmyndarnämnd. Alla ärenden handläggs på överförmyndarkontoret som 
ligger i Uppsala.  
 
Överförmyndarnämnden har antagit en internkontrollplan för 2018 enligt Uppsala kommuns 
mall. Överförmyndarnämndens internkontrollplan bifogas i bilaga. Samtliga kontrollmoment i 
internkontrollplanen är genomförda och rapporterade kvartalsvis.  
 

 Lönenämnden 
Knivsta kommun har sedan 2012 gemensam lönenämnd med Älvkarleby och Tierps 
kommuner. Tierp är värdkommun för nämnden och för Lönecentrum.  
 
Lönenämnden har antagit en internkontrollplan för lönenämnden under 2018 enligt Tierp 
kommuns modell. Lönenämndens internkontrollplan bifogas i bilaga. Samtliga 
kontrollmoment i internkontrollplanen är genomförda. 
 
 

                                                           
1 Huvudregistrator Knivsta kommun, 2018-08-13 

http://www.uppsala.se/sv/Omsorgstod/God-man-overformyndare/
http://www.uppsala.se/sv/Omsorgstod/God-man-overformyndare/
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 Internkontroll i de kommunala bolagen 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över både kommunala 
verksamheter och kommunägda bolag. En del i uppsiktsplikten är att ta del av och följa upp 
internkontrollen.  
 
I aktiebolagslagen 8 kap 4 § uttrycks bolagens ansvar för kontroll över bolagets läge. 
Styrelsen i respektive bolag ansvarar för den interna kontrollen inom sin verksamhet.  
 
Samtliga kommunala bolagen (Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter i Knivsta AB och 
Alsike Fastighets AB) har fastställt internkontrollplaner, däremot är de inte utformade eller 
framtagna i enlighet med den struktur som kommunfullmäktige beslutat om2. Detta trots att 
skrivelsen i kommunens reglemente för internkontroll skärptes vid revidering 2015 för att 
förtydliga bolagens uppdrag. Det är däremot mycket positivt att samtliga bolag har kommit 
igång med internkontrollarbetet. Bolagens uppföljning av internkontrollplaner bifogas i 
bilaga. 
 

 Internkontroll ekonomi 
Kommunstyrelsen har även ansvaret för den ekonomiska internkontrollen. Enligt Reglemente 
för internkontroll avseende ekonomiska transaktioner i Knivsta kommun ska 
kommunstyrelsen årligen anta en internkontrollplan avseende ekonomi. Även uppföljningen 
av internkontrollplanen ska rapporteras till kommunstyrelsen. Någon sådan plan har inte tagits 
fram för 2018. Denna brist påtalades även vid 2017 års uppföljning.  
 
Däremot har förvaltningen under året utfört en rad kontroller i sitt dagliga arbete, dels via det 
digitala ekonomisystemet och dels genom manuell hantering. Dessutom sker kontinuerlig 
kontroll av leverantörer vad gäller bland annat F-skatt, betalningsanmärkningar och 
skatteskulder.  
 

                                                           
2 Internkontroll avseende kvalitet kommunkoncern, KS 2015-01-19 
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1. SYFTE & MÅL 
Syftet med intern kontroll är att kunna styra, leda och följa upp verksamheten i nämnden.  
Med intern kontroll ska Lönecentrum minimera andelen felaktiga löneutbetalningar samt 
säkerställa att lagar och förordningar följs.  
 

2. ANSVARIGA 
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet. 
Lönechef ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en intern 
kontroll kan upprätthållas samt att dessa följs och att medarbetarna är informerade om dess 
innebörd.  

3. KONTROLLPLAN 

        
Lönecentrum reviderar årligen den interna kontrollplan. Som underlag har de risker som 
kan orsaka att det blir fel vid löneutbetalning tagits fram eller de som har stor påverkan för 
den anställde eller arbetsgivaren. Frekvensen av kontroll kan vara allt ifrån varje månad till 
stickprov vissa månader.  
 
Utöver de punkter som finns på intern kontrollplan finns inbyggda kontroller i 
lönesystemet. Ingen lönekonsult kan rapportera på eget personnummer och chefer har bara 
möjlighet att attestera medarbetare inom eget/egna verksamheter eller områden. Alla poster 
som medarbetare rapporterar i självservice ska attesteras av personalansvarig chef.  
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INTERNKONTROLLPLAN FÖR LÖNECENTRUM     AVSER PERIODEN 2018-01-01-2018-12-31 
 

Rutin/system 
 

Kontrollaktivitet 
 

Ansvarig 
 

Frekvens/tidpunkt 
 

Metod 
 

Kommentar 
 

Registrering av 
nyanställda 

Att registrering har 
skett korrekt utifrån 
underlag samt att 
underlag som 
inkommer är 
korrekta 

Utsedd lönekonsult Varje månad efter 
verkställd lön 4 
st/kommun och 
månad 

Stickprov Feb: Pia E              aug : Katarina    
mars: Lena            sep: Anette 
april: Ulrika          okt: Kerstin 
maj: Karin             nov: Carola 
juni: Gunnel          dec: Pia E 
Juli: Lisa 

Frånvaroregistrering Att frånvaro förlängs 
och registreras 

Ansvarig 
chef/medarbetare 

Varje månad Utdata rapport, 
kostnadskontroll 
per enhet 

 

Kontroll av oattesterade 
poster 

Att poster attesteras 
löpande samt att det 
inte finns 
oattesterade poster 
vid lönekörning 

Lönekonsult Varje månad innan 
stängning av 
systemet för 
lönekörning 

Rapport ur 
lönesystemet, 
påminnelse mail 
till berörd chef 

 

Kontroll av lönesumman 
på bankfilen 

Att 
rimlighetsbedömning 
görs av lönesumman 
av två personer per 
kund.  

Systemförvaltare och 
systemadministratörer 

Varje månad Loggfilen ska efter 
genomgång 
signeras av två 
personer 

 

Kontroll av att 
anställningar med tom 
datum 

Att anställningar 
avslutas vid rätt 
tidpunkt då 

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område 

Rapport ur 
lönesystemet 
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anställningen löper 
ut 

Kontroll av vilande 
anställningar 

Att anställningar 
läggs vilande vid 
tillfällig anställning 
på annan enhet, samt 
att de aktiveras vid 
återgång 

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område 

Rapport ur 
lönesystemet 

 

Kontroll av anteckningar Att aktuella 
anteckningar 
åtgärdas innan 
lönekörning 

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område 

Rapport ur 
lönesystemet 

 

Kontroll av frånvaro med 
tom datum 
 

Att frånvaron tas 
bort eller förlängs 

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område 

Rapport ur 
lönesystemet 

 

Kontroll av öppen 
frånvaro 

Att öppen 
sjukfrånvaro har 
läkarintygdatum som 
stämmer samt att 
omfattning är rätt 
inlagd 

Lönekonsult Varje månad på 
kontinuerligt 
respektive område 

Rapport ur 
lönesystemet 

 

Kontroll av fellista Att samtliga 
inbyggda kontroller i 
systemet är 
åtgärdade innan 
lönekörning 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur 
lönesystemet 
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Kontroll av varningslista Skulder kontrolleras 

samt kontroll av att 
pensionsgrundande 
lön ackas rätt 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur 
lönesystemt 

 

Kontroll av sparade 
semesterdagar 

Att sparade 
semesterdagar inte 
överstiger 40 dagar 

Lönekonsult/chef Vid 
semesteromställning i 
feb 

Rapport ur 
lönesystemet 

 

Kontroll av placering och 
korrekt schematyp 

Att den anställde har 
rätt placering och 
schema så att korrekt 
OB-ersättning betalas 
ut eller att ingen OB-
ers betalas ut 

Lönekonsult Minst en gång i 
veckan samt inför 
varje lönekörning 

Kontrolleras i 
bilden ”Översikt”. 

 

Kontroll av att beslut 
gällande särskilt 
högriskskydd AMOS 

Att den anställde har 
giltigt beslut i 
personakt för AMOS 
när orsaken är vald i 
självservice 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur 
lönesystemet 

Ny kontroll from utbetalning juni 
2016. Ansökan om ersättning ifrån 
försäkringskassan sker enligt tidsplan 
i årshjulet. 

Kontroll av att avdrag 
gjorts för löneförskott 

Att utbetalt 
löneförskott dras av 
på kommande 
löneutbetalning 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Kopia av 
löneförskott stäms 
av mot avdrag på 
lön 

Den lönekonsult som betalt ut 
löneförskott har ansvar för att samma 
förskott blir avdraget på lön 

Kontroll av icke 
löneplacerade 
tjänstledigheter 

Att det finns 
placeringar på 
inlagda partiella 
tjänstledigheter 

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område 

Rapport ur 
lönesystemet 
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Riskanalys – internkontroll 
Sannolikhet 1=Mycket låg, 2=Låg, 3=Medelstor, 4=Stor, 5=Mycket stor 
Konsekvens 1=Försumbar, 2=Liten, 3=Medelstor, 4=Stor, 5=Mycket stor 
 
Nr Risk Riskbedömning Orsak Åtgärd 
  Sannolikhet Konsekvens Risknivå   
1 Felregistrering av 

anställningsavtal 
2 3 6 Manuell registrering av avtalen sker i 

Personec och det är möjligt att knappa fel 
som lönekonsult 

Stickprov varje månad där information på 
avtal jämförs med registrering i Personec 

2 Frånvaro registreras inte 
eller förlängs inte. Fel lön 
utbetalas 

4 4 16 Underlag inkommer inte i P eller till LC i tid. 
Chef attesterar inte. 
Underlag har missats av LC. 

Information och utbildning samt 
förtydligande av ansvarsfördelningen för 
chef. Chef ska kontrollera kostnadskontroll 
varje månad. Kontroll av frånvaro ska ske av 
LK. 

3  Oattesterade poster i 
systemet 

3 4 12 Bristfällig kontroll/rutin av chef. Checklista till chefer vad de ska göra varje 
månad i systemet. Rapport innan 
lönekörning på oattesterade poster och 
påminnelse mail ifrån LC 

4 Anställning upphört och 
lön utbetalas 

2 4 8 Meddelande om att anställning upphör 
inkommer inte till LC.  

Information och förtydligande av 
ansvarsfördelningen för chef. Rapport varje 
månad på anställningar med tom-datum. 

5 Anställningsavtal 
inkommer inte i tid 

3 2 6 Bristfällig rutin av chef Anställningsavtal skrivs i Winlas vilket gör att 
de inkommer tidigare. Chefsansvar.  

6 Fasta tillägg som löper på 
efter att tillägg upphört, 
gäller ej de som följer 
anställningen 

1 5 5 Bristfällig kontroll av LC Bevakning av tom-datum via rapport varje 
månad som kontrolleras av LK. 

7 Fel personnummer på 
anställningsavtalet 

1 5 5 Mänsklig faktor, bristfällig kontroll I det flesta fall upptäcker systemet fel 
personnummer via kontrollsiffrorna. Koppling 
till Navet för att säkerställa namn och adress 
kontra personnummer.  

8 Fel frånvaro/avvikelse 
orsak är vald i 
självservice 

3 3 6 Kompetensbrist hos arbetstagare och chef Information och utbildning. Rensa bort 
gamla orsaker som inte används längre. 
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9 Rapporteringsunderlag 
inkommer försent 

4 4 16 Bristande rutiner Information och rutiner. 

10 Anställningsavtal har 
skrivits och registrerats 
men arbetstagaren börjar 
inte sin anställning 

1 5 5 Bristande rutiner Chef ska meddela om anställningen inte ska 
gälla enligt skrivit avtal till LC. 

11 Placeringsschema 
saknas på TC-
anställningar och det 
leder till fel lön 

3 4 12 Schema inkommer gällande de som har TC 
eller förändringar görs inte. 

LK ska kontrollera placering och schematyp i 
bilden översikt minst en gång i veckan samt 
inför lönekörning. Information och tydlighet 
gällande chefens ansvar. 

12 Partiella tjänstledigheter 
inkommer inte eller 
förlängs inte samt 
placeringsschema 
inkommer inte 

3 4 12 Bristande kompetens och dåliga rutiner. Bevakning sker av LK som lagt in 
partledigheten att placeringsschema 
inkommer.  
Information.  

13 Organisationsförändringar 
sker men information 
inkommer inte 

4 4 16 Bristande rutiner Information. Genomgång tillsammans med 
kundgruppen varje månad ev förändringar. 
Använda formulär på Insidan (Tierp) 

14 Chef slutar, ingen 
ersättare meddelas 

1 4 4 Bristfällig information Som ovan 

15 Att tjänst inte 
öppnas/läggs vilande  

2 3 6 Arbetstagare återgår till ordinarie tjänst efter 
en tillfällig tjänst och den vilande tjänsten 
måste kodas om. Alt att vid tillfällig annan 
anställning ska ordinarie tjänst kodas 
vilande 

Rapport kontroll av vilande anställningar 
varje månad av LK. 

16 Semesterdagar plockas 
inte enligt lag och avtal 
samt för många sparade 
dagar 

3 4 12 Semesterdagar har inte blivit registrerade, 
arbetsgivaren har inte lagt ut semesterdag 
enligt lag och avtal samt ingen bevakning 
har skett på antalet sparade dagar 

Kontroll av sparade dagar görs av LK vid 
semesteromställning. Påminnelse skickas till 
chefer i sep om att kontroller semesterdagar. 

17 Att avdrag inte görs 
nästkommande månad på 
extra utbetalningar som 
gjort 

2 3 6 Bristande rutiner på LC Respektive LK ska varje månad stämma av 
avdrag mot löneförskott. 

18 Systemfel, 
löneutbetalning sker inte i 
tid 

1 5 5 Systemfel Åtgärdsplan behövs för när det kan hända. 

19 Medarbetare rapporterar 3 4 12 Bristande kompetens och rutiner Tydliggöra medarbetarna ansvar i 
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inte avvikelser i 
självservice 

självservice. Chef ska kontrollera att 
avvikelser blir rapporterade.  

20 Chefer kan inte göra 
rapportuttag utifrån behov 

5 3 15 Bristande utbildning och information Utbildning av chefer och förenkla 
rapporterna genom att lägga ut dem som 
”brickor” på chefs första sida.  

21 Timavlönade underlag 
inkommer sent eller är 
felaktiga 

3 4 12 Manuell hantering tar tid och mänsklig faktor Samtliga kommuner ska övergå till att 
använda TC pool för samtliga timavlönade 
vilket innebär att de registreras i systemet 
automatiskt. 

22 Pensionsgrundande lön 
ackas felaktigt vid negativ 
bruttolön i vissa fall 

3 2 6 Systemfel Dialog med leverantör samt rättelse. 
Stickprov ska göras av 
pensionshandläggaren innan filöverföring 
sker till KPA fram tills att systemfelet är 
åtgärdat.  

23 Part sjuka kan få fel 
semesterersättning 

4 2 8 Fel orsak väljs vid semester under sjukdom Kontrollera semester med omfattning ska 
göras av LK och rättas vid behov. 

24 Frånvaro vid heldag läggs 
in med klockslag trots att 
det inte ska ske 

   Går alltid att välja klockslag Info på portalen samt på hemsidan om att 
aldrig lägga klockslag vid heldag. Kontroll av 
frånvaro med tom datum ska göras varje 
månad. 
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Uppföljning av internkontrollplan gällande kvalitet för Alsike Fastighets ABs verksamhet 2018 
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar 

Kontrollområde Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Detaljplan ANE2 Strategimöte med 
ledningsgruppen. 

HPR/JR Arbete med långsiktsplan på lågfart, fokus är att få AN2 antagen. 181001 
20190125 planavdelningen ännu inte gjort samrådssamanställning. 

Programarbete västra 
sidan järnvägen 

Kommunen startat arbetet i intern 
grupp. 

HPR/JR Kommunen frågade om pengar till uppstart av programarbete under hösten 2018. 
Svaret blev att gärna, bara vi får AN2 på plats och börjar få intäkter. 20190125 

Mark gator och parker Projektledare anställts i 
kommunen 

HPR Fortsatt rekryteringsarbete pågår av ny projektledare. Rolf arbetar åt Alsikebolaget 
och kommunen 40%. 20180125 

Forskning KTH Rektor Arkitekturskolan arbetar 1 
dag per vecka åt Alsikebolaget  

JR Samarbetet fortskrider, forskningspengar beviljade från vinnova mm 20190125 

Försäljning, principer 
och priser 

Diskussion påbörjad MN, JR, HPR Vi lutar åt att sälja marken på kvalitet istället för till högstbjudande. Skjuter fram 
beslut tills planen är antagen. 20190125 

Kunskapsöverföring 
markadministration 

Överför Maries kunskap till 
ytterligare person 

HPR/MN Sårbarhet inom Maries kompetens inom markförsäljning kvarstår. 
Marie gör löpande utbildningsinsatser för övriga på Alsikebolaget. 20190125  

Cykelväg Alsike-
Uppsala 

Avtal med Uppsala om ömsesidig 
lojalitet vid prioritering 
Vassunda-Uppsala och Alsike-
Uppsala 

HPR Igångsättningsbesked Vassunda-Uppsala ger möjlighet att sätta press på Uppsala att 
förverkliga cykelväg Uppsala-Alsike. Bollen ligger hos kommunen. 20190125 
 

Motorvägsanslutning 
E4 – Alsike 

Diskussion pågår.  HPR Vårdcentral hävstång i E4 anslutning. Bollen ligger hos kommunen. 20190125 

Alsike järnvägsstation  4-spårsök. Viktigt att läge fastslås 
för kommande detaljplan 

HPR Kommunen äger frågan. Alsikebolaget försöker lobba till trafikverket om att snabbt 
få fram alternativa möjliga placeringar. 20190125 
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Långsiktig strategi 
med rivningshus 

Minimalt med insatser MN Första rivningen genomfördes under vinter 2018. Nästa rivning planeras till nästa 
utgång av hyreskontrakt (slutet 2019) 20190125 

Hur hålla marknaden 
intresserad av ANE2 

Forskning och gestaltning 
 
 

JR En serie med workshops har givit stort intresse att bygga i Alsike. 20190125 

Om köpintresset blir 
lågt för mark 

Knivstabostäder, KTH, 
byggemenskaper mm 

HPR/MN Tillsett att det finns småhustomter i AN2. Alsikebolaget borde lägga upp alternativt 
område för småhus. Ser efter möjliga markköp. 20190125 
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Uppföljning av Internkontrollplan gällande kvalitet för Knivstabostäders verksamhet 2018 
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar 

Kontrollområde Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

5000 hyresrätter med 4-spårs 
överenskommelse  

Utredning där Knivstabostäders roll 
tydliggörs HPR Intern utredning om hyresmarknaden i Knivsta påbörjas 

under 2019. 20190125 

Alsike Nord Etapp 2 
  

Koncepthus, platsskapande, 
tomtval, forskning 

HPR 

Koncepthus framtaget i samarbete med KTH arkitektur 

med platsskapande möjligheter. Samarbete om 
praktiknära forskning. 20190225 

Förtätning i befintligt bestånd Boka möte med planenheten HPR 
Planenheten har inte haft tid med Knivstabostäders 
förtätningsplaner under 2018. 20190125 

Hyresförhandlingar 
Effektivare årlig förhandling 
eftersträvas 

HPR/SG 

Hyresgästföreningen behöver ”spelet” kring den årliga 

hyresförhandlingen. BoKvarförhandlingen har en bättre 
dynamik. Vi försökte på att få över en bit av den 
dynamiken utan framgång. 20190125 

Hyresgästinflytande 

BoKvar! Samverkan 

Genomför informationsmöten med 
hyresgästerna 

StG 
Mycket bra samarbetsklimat har uppnåtts med 
hyresgästföreningen och våra hyresgäster tycker båda 
parter. 20190125 

Kostnadsbesparande tekniker 

utprovning 

-Relining, plastfönster, 
standardisering StG 

Genomfört viss benchmarking för att säkerställa att vi 

jobbar enligt best-practise. 20190125 

Systematisering 
Omläggning av hyror kvarstår 

StG 
Slutförs under 2019 i samarbete med 
hyresgästföreningen. Arbetet är krav utifrån ursprungliga 
BoKvarförhandlingen. 20190125 



 
 

HPR  Hans-Petter Rognes VD 
SG Simon Granit Ekonomichef 
SN Stefan Näsbrandt Fastighetschef 
StG Stefan Göransson Förvaltare 

 

Kommunens lägenhetsbehov 

Möte med soc för att se om den 
procentuella andelen kan skrivas ner StG/HPR 

Andelen har gått från 50% till kommunen till 25% till 
kommunen från årsskiftet. 20190125 

Flyktingbygg Vassunda 
Bygglov inlämnas 2018 

HPR 
Bygglov försenat, lämnas in under senvinter 2019. 

20190125 

Nya lägenheter i Alsike 
Detaljplan ute på samråd 

HPR Detaljplan ännu ej antagen. 20190125 

Att dialogen mellan bolag och 
kommunen är tillfredsställande 

Ny punkt i kommunens 
ledningsgrupp med fastighetsfrågor. 
Stående punkt på KS med frågor från 
bolagen 

HPR 
Mötet med kommunens ledningsgrupp innebär att 
bolagen lämnar information. Stående punkt på KS 

bortplockat. 20190125 

Minska hyresgästfordringar 

Genomför benchmarking för att hitta 
best-practise SG 

Eget inkasso. 0-tollerans mot sena betalningar och 
arbetar vräkningsförebyggande. 20190125 

Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad 

Kontrollområde Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Kundnöjdhet NKI enkätundersökning SN Genomförs 2019, 20190125 

Nöjd medarbetare NMI enkätundersökning SN Genomförs 2019, 20190125 

 



 
 

HPR  Hans-Petter Rognes VD 
SG Simon Granit Ekonomichef 
SN Stefan Näsbrandt Fastighetschef 
KR Kent Ryberg Näringslivsutvecklare 
TL Tomas Lindgren Projektchef 
DS Douglas Stikå Samordnare 

 

 

Internkontrollplan gällande kvalitet för Kommunfastigheters verksamhet 2018 
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar 

Kontrollområde Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Prioritering projekt 
(Verksamhetsutveckling) 

Strategimöte mellan drift och ekonomi 
2018 

HPR 
Uppstart oktober med fortsatt arbete. Många projekt 

igång. Pågår, 20190125 

Klokare byggbeslut från kommunen 
Informera politiken om vad som är 
kostnadsdrivande i deras beställningar HPR 

Informerat styrelse och vissa kommunpolitiker om detta. 
20190125  

Nya arbetsgivare till Knivsta 
Attrahera och lägga till rätta för nya 
arbetsgivare 

KR 
Bra intresse att hyra kontor på CIK. B.la del av myndighet, 
SMHI, 20190125 

Attrahera byggmarknaden 
Enkla, attraktiva förfrågningar som 
utmanar till hög kvalitet till lågt pris. TL 

VIK upphandlingen utvärderas efter avbruten upphandling. För 
detaljstyrt av beställaren för att kunna utmana marknaden. 
20190125 

Sund låneportfölj Trygga hyreskontrakt som kan anpassas 
till föränderlig räntemarknad. Derivat. SG 

Alla nya kontrakt tecknas med utgångspunkt i 
självkostnadsprincip och lågrisk där kommunens åtagande är 3 
gånger 10 år. Derivat ingår nu i verktygslådan. 20190125 

Avtalsuppföljning 
Ökad kontroll av fakturor gentemot 
avtal. Behöver ökad dialog med 
ramavtalsentreprenörer 

DS 

För ofta förekommer ”misstag” i fakturering där entreprenören 
använt fel underlag. Person som har anställts med ansvar för 
ramavtalskontakter 20190125 



 
 

HPR  Hans-Petter Rognes VD 
SG Simon Granit Ekonomichef 
SN Stefan Näsbrandt Fastighetschef 
KR Kent Ryberg Näringslivsutvecklare 
TL Tomas Lindgren Projektchef 
DS Douglas Stikå Samordnare 

 

Dokumenthantering ska ses över inkl 
lagring och struktur 

Totalgenomgång med hjälp av konsult. 
Ansvar och befogenheter fördelas SG Ej genomfört 2018, genomförs 2019. 20190125 

Långsiktiga prognosmodeller för 
långsiktiga effekter av b.la 
självkostnadsmodell 

Används vid hyressättning mm SG 
Viktigt verktyg i dialoger gentemot ägare, styrelse och kunder. 
Genomfört, Förfinas kontinuerligt. 20190125 

HR funktion Ta in konsulthjälp som är kunnig på 
området HPR/SN/SG Genomfört, Sara (HR konsult) är mentor åt Lydia. 20190125 

Digitalisering Skapa digitala flöden som ger mindre 
jobb och bättre beslutsunderlag SG 

Pågår genom olika verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till 
att skapa intranät, rapportering och automatisera flöden. 
20190125 

Ekonomimanual Ekonomi har jobbat med att utforma ett 
backupp system SG 

Bakslag pga problem med överlämning vid uppsägning. Byggs 
in i den nya organisationen. Genomförs 2019. 20190125   

Att dialogen mellan bolag och 
kommunen är tillfredställande 

Ny punkt i kommunens ledningsgrupp 
med fastighetsfrågor. Stående punkt på 
KS med frågor från bolagen. 

SN 
Mötet med kommunens ledningsgrupp innebär att bolagen 
lämnar information. Stående punkt på KS bortplockat. 20190125 

Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad 

Kontrollområde Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Kundnöjdhet NKI enkätundersökning SN Genomförs 2019. 20190125 

Nöjd medarbetare NMI enkätundersökning SN Genomförs 2019. 20190125 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anna Eriksson Datum KS-2018/686 
Verksamhetscontroller 2019-06-11   
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Revidering av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019 
KS-2018/686 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna reviderad internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 
2019.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningen planerar för införande av ett digitalt styr- och ledningssystem i Knivsta 
kommun. Med anledning av detta föreslås samtliga nämnders interkontrollplaner revideras 
för att ge utrymme för implementeringen av systemet.  
 
Bakgrund 
 
Under de senaste åren har ett arbete pågått med att undersöka möjligheterna till införande 
av ett digitalt styr- och ledningssystem i Knivsta kommun, vilket majoriteten svenska 
kommuner använder sig av idag i syfte att sammanföra och strukturera styrningen med en 
gemensam koppling mellan mål och ekonomi i samtliga nämnder och verksamheter. Ett 
system där arbetet med internkontroll, ekonomi, statistik, synpunkter- och klagomål, 
målarbete, enkätverktyg m.m. samlas, möjliggör en likvärdig kvalitet i verksamhetsplaner, 
verksamhetsberättelser, uppföljningar och prognoser samt kvalitetssäkrade och 
tidsbesparande processer. Upphandling av ett sådant system är nu slutförd och ett projekt 
för att implementera det nya systemet påbörjas. I samband med införande ses även styr- och 
lednings- samt internkontrollprocesserna över.  
 
För att undvika en situation där ett kostsamt system köps in utan att komma till användning 
har förvaltningen tagit del av best practice – goda exempel från andra kommuner med 
liknande erfarenheter av införande av ett digitalt styr- och ledningssystem. En lärdom som 
dragits är att en förutsättning för att systemets införande ska bli effektivt är avsättande av 
tillräckliga personella resurser för dess implementering.  
 
Förvaltningen bedömer att det kommer krävas personella resurser på flera håll i 
organisationen, bland annat i verksamhetscontrollergruppen, till en omfattning av cirka en 
tredjedel av dess arbetstid under hösten-vintern 2019/2020.  
 



Sida 2 av 3 

 
 

Detta innebär att ett behov av prioritering bland uppdragen/kontrollområdena i nämndernas 
internkontrollplaner har uppstått. Samtliga nämnders internkontrollplaner föreslås därför 
revideras för att ge utrymme för arbetet med implementering av det nya systemet. 
 
För respektive nämnd och kommunstyrelsen innebär detta mer specifikt;  
 

• Bygg- och miljönämndens kontrollområde Korruption och mutor utförs i mån av tid. 
• Kommunstyrelsens kontrollområde Arbetsmiljö och kompetensförsörjning vid 

omställning utförs i mån av tid. 
• Samhällsutvecklingsnämndens kontrollområde Planering av samhällsservice utförs i 

mån av tid och kontrollområdet Dialog samhällsbyggande anses utfört i och med KS-
2019/342, Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan 2019 – 
medborgardialog, 2019-04-12 samt KS-2019/249, Utredning av etablerandet av ett 
medborgarråd, 2019-04-29. 

• Socialnämndens kontrollområde Följsamhet av riktlinjer och rutiner utförs i mån av tid. 
• Utbildningsnämndens kontrollområden Uppföljning Digitalisering samt 

Kompetensförsörjning utförs i mån av tid.  
 
I mån av tid kommer samtliga kontrollområden att utföras enligt ursprunglig plan. Prioritering 
av vilka kontrollområden som ska utföras i det troliga framtida läget med begränsade 
resurser under hösten har gjorts i en sammantagen bedömning av vilka områden som 
bedömts mest angelägna ur en verksamhetssynpunkt.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Lena Larsson  Åsa Franzén           Dan-Erik Petterson           Marie Sohlberg 
Fritid- och kulturchef  Kanslichef               Ekonomichef           Personalchef 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten  
Verksamhetscontroller 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan avseende kvalitet för 2019 syftar till att säkerställa 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
att lagar, regler och beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att 
godkänna kommunstyrelsens reviderade internkontrollplan avseende kvalitet bedöms 
inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar om att vidmakthålla ett fungerande 
internkontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

 
Ja  Nej   
 
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 



 
 
 Internkontrollplan för kvalitet för KOMMUNSTYRELSENS verksamheter 2019, dnr. KS-2018/686, reviderad 2019-06-06 
 

 
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar 

 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Redovisning till 
nämnd 

Bedömning 
riskanalys 

Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 

Att kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt är tillräcklig och att 

nämnder samt de kommunala 
bolagen utför de skyldigheter 
som åligger dem. 

Intervjuer och kartläggning Verksamhetscontroller 2019 Samlad risk: 9 

Medborgarinsyn Att kommunen är aktiv i 
dialogoer med invånarna 
exempelvis vid exploatering av 
kommunens mark. 

Genomgång av kommunens 
olika forum och processer för 
kommunikation med 
medborgarna 

Verksamhetscontroller VT 2019 Samlad risk: 6 

Arbetsmiljö och 
kompetensförsörjning vid 
omställning1 

Att förändringsarbete i enlighet 
med mål och budget 2019 
föregås av riskbedömningar och 
kompetensinventering. Detta för 
att bibehålla kompetens inom 
organisationen och verka för en 

god arbetsmiljö. 

Enkät och kartläggning Verksamhetscontroller 2019 Samlad risk: 12 

 
Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad 

 
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Redovisning till nämnd 

 Mål och budget 

Att planering och utförande i 
verksamheterna sker enligt 
angivet uppdrag samt 
ekonomiska ramar. 
 

Uppföljning och analys av 
resultat utifrån mål, 
uppdrag och budget 

Alla chefer i 

ledningsgruppen 

Avrapportering per augusti 2019 i samband 
med delårsbokslut och i 

verksamhetsberättelsen i samband med 
årsbokslutet för 2019. 

 
                                                           
1 På grund av implementering av styr- och ledningssystem samt översyn av interkontrollprocessen utförs kontrollområdet i mån av tid. 



 
 

  
Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
   

Tjänsteskrivelse 
2019-07-03 

Diarienummer 
KS-2019/531 
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Kommunstyrelsen 

 

Utvärdering av redovisat partistöd 2018 och utbetalning av 
partistöd 2020 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna partiernas redovisning av partistödet för 2018 och 
 
att för budgetår 2020 utbetala partistöd under mars månad 2020 till samtliga 
partier i enlighet med beslutat belopp per mandat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Partistöd regleras från 2014 i kommunallagen som bland kräver att partier ska 
inkomma med redovisning av användandet av stödet. Kommunfullmäktige 
beslutar årligen om utbetalning av partistöd och har möjlighet att hålla inne stöd 
eller minska vid avvikelser mot partistödsreglementet. Samtliga partier som 
erhållit partistöd för verksamhetsår 2018 har inkommit med en godtagbar 
ekonomisk redovisning. Under året har ingen stol varit tom i kommunfullmäktige 
som skulle kunna leda till minskat partistöd. Förslaget är därför att ge alla partier 
fortsatt fullt mandatstöd under budgetår 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning från Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna, Knivsta Nu, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Sverigedemokraterna. 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
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Bakgrund 
I 2 kap. 9§ första stycket kommunallagen finns den grundläggande 
befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel för att 
ge stöd till partiernas arbete. I den nya utformningen av reglerna definieras 
begreppet partistöd samtidigt som partistödets ändamål lyfts fram som en del av 
definitionen. 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 2018 var ett valår, vilket innebär att partistödet höjdes med 30 
procent eller 3000 kr per mandat, totalt betalades 403 000 kronor ut till partierna 
(13000 kronor per mandat). Alla partier har inkommit med en redovisning av 
stödet. Den ekonomiska redovisningen anses vara godtagbar och bedömning är 
att erhållna partistöd har nyttjats för lokalt partiarbete. Av redovisningen 
framkommer inget som ger anledning till minskat eller indraget partistöd för 
2020.  
 
Representationskravet, det vill säga att alla platser i kommunfullmäktige har en 
ledamot tillsatt under året är uppfyllt.  
 
Sammanställning av utbetalt stöd och nyttjat bidrag 2018 
Parti Mandat Utbetalt 

belopp 
Nyttjat 
belopp 

Moderaterna 8 104 000 191 576 
Socialdemokraterna 6 78 000 208 682 
Knivsta.Nu 4 52 000 53 485 
Centerpartiet 3 39 000 123 179 
Kristdemokraterna 3 39 000 69 250 
Vänsterpartiet 2 26 000 67 186 
Miljöpartiet 2 26 000 26 343 
Sverigedemokraterna 2 26 000 72 854 
Liberalerna 1 13 000 81 244 
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Partistödet för budgetåret 2020 återgår till normal nivå, det vill säga 10 000 kr 
per mandat och totalt kan 310 000 kr i partistöd utbetalas. Förslaget är att hela 
beloppet ska betala utbetalas enligt fördelning nedan, eftersom redovisningen 
2018 inte har föranlett någon anledning till att minska något partis partistöd. 
 
Preliminär utbetalning av partistöd 2020 
Parti Prel Mandat Prel belopp 
Knivsta.Nu 5 50 000 
Moderaterna 5 50 000 
Socialdemokraterna 5 50 000 
Kristdemokraterna 4 40 000 
Sverigedemokraterna 4 40 000 
Centerpartiet 3 30 000 
Liberalerna 2 20 000 
Miljöpartiet 2 20 000 
Vänsterpartiet 1 10 000 

 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ingen ekonomisk konsekvens eftersom partistödet föreslås betalas ut enligt 
budgeterat belopp.  
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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 



 
 

  
Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
   

Tjänsteskrivelse 
2019-07-02 

Diarienummer 
KS-2019/524 
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Kommunstyrelsen 

 

Prövning om den verksamhet som kommunens helägda 
bolag bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig 
med det fastställda kommunala befogenheterna 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anse kommunens helägda bolag i 
huvudsak har bedrivits, kalenderår 2019, enligt det fastställda 
kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna, 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Knivstabostäder AB styrelse att 

vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå kommunfullmäktiges 
ägardirektiv om 200 nya hyreslägenheter under mandatperioden, 

 
3. Kommunstyrelsen beslutar att påpeka för Alsike Fastighets AB styrelse 

att bolagets syfte är att med, iakttagande av lokaliseringsprincipen, 
utveckla och exploatera Alsike, 

 
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana kommunens helägda bolag att 

ratificera kommunfullmäktiges policys, 
 

5. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå ett förtydligande av ägardirektivet 
2020 för Kommunfastigheter i Knivsta AB avseende avkastningskravet 
att gälla efter finansiella poster. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomikontoret har undersökt Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter AB 
och Alsike fastighets AB styrelseprotokoll, årsredovisningar med mera och gjort 
bedömningen att verksamheten i huvudsak varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
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Beslutsunderlag 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunfastigheter i Knivsta AB 

Alsike Fastighets AB 

Knivstabostäder AB 

 

 
 
Bakgrund 
Från och med den 1 januari 2015 ska kommunstyrelsen för varje hel och delägt 
kommunalt 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 når inte upp till uppsatt 
avkastningskrav för 2018, dock är den genomsnittlig avkastning senaste 5 åren 
är 11,8 miljoner kronor efter finansiella poster, vilket är i linje med det långsiktiga 
avkastningsmålet. Bolaget har flaggat för att nya detaljplanen för Alsike nord 
etapp 2 måste beslutas av kommunen för att möjliggöra framtida vinster, om 
inte är möjligheten till framtida avkastning och utdelning inte möjlig.  
 
I styrelseprotokoll framgår det att bolaget har arbetat med projektet bygg-
gemenskaper i Vassunda. Enligt bolagsordningen ska bolaget arbeta med att 
utveckla och exploatera Alsike (lokaliseringsprincipen). Förvaltningen ser en 
problematik i att detta arbete sker i ett annat område än just Alsike. I 
bolagsordningen är lydelsen: 
 
”Ändamålet med verksamheten 
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.” 
 
Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under 
föregående kalenderår i huvudsak har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Förvaltningen vill framhålla att bolagets förvaltning och styrelse 
aktivt arbetar med att utveckla och exploatera Alsike. Kommunstyrelsen förslås 
dock påpeka avsteget från lokaliseringsprincipen.  
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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 för på 10 
%. Soliditeten i bolaget har minskat till 9,9 % under 2018 (10,9 %). Minskningen 
förklaras primärt av fortsatt ökad upplåning för pågående nyproduktion. 
Soliditetsnivån understiger det långsiktiga soliditetsmålet, men förväntas åter 
öka under nästkommande år. Vinstmarginalen efter finansiella poster är nära 7 
procent exklusive utdelning från dotterbolag. Detta trots förhöjda räntekostnader 
pga omstrukturering av förfallodatum samt ökade kostnader för reparationer. I 
rapporteringen från bolaget mäts avkastningen efter skatter och 
bokslutsdispositioner, detta behöver tydliggöras i framtida ägardirektiv. 
 
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 ett gott resultat som överstiger uppsatt 
avkastningsmål sett över senaste 5 åren och för 2018 är 11,1 % (14,7%). 
Bolaget har avviserat att nyproduktion av hyreslägenheter i framtiden kan 
påverka avkastningen negativt och därmed få en svårighet i att upp 
avkastningskravet på 7,5 % av det redovisade egna kapitalet.   
 
Knivstabostäder arbetar aktivt med att bygga hyreslägenheter, under 2018 har 
24 nya lägenheter tillkommit i Alsike, vilket dock är under ägardirektivets 
målsättning om 50 nya hyreslägenheter per år.  
 
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. 
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Gällande ägardirektivet om hyreslägenheter finns det anledning till att vara 
kritisk till att fler lägenheter inte kommer färdigställas inom mandatperioden. 
Direktivet har funnits sedan 2014 och fram till 2018 har endast 24 lägenheter 
tillkommit, bolaget anger att orsaken är brist på planlagd mark. Det är dock 
bolaget som behöver begära planbesked och ta fram planavtal. Utsikterna för 
resterande del av mandatperioden är svårbedömd, men det är sannolikt att 
direktivet inte kommer uppnås och därför uppmanas styrelsen vidta nödvändiga 
åtgärder för att uppnå kommunfullmäktiges ägardirektiv.   
 
I ägardirektivet har bolaget även ett krav att fördela varannan ledig lägenhet till 
kommunens förfogande för sociala insatser. Under året tilldelades 34 (22) 
lägenheter tilldelas Knivsta kommun. Detta motsvarar hälften av de totala 
avflyttningarna under den period ägardirektivet varit gällande. 
 
 
Allmänna kommentarer 
I ägardirektiven finns en skrivning om att alla policys även ska gälla de 
kommunala bolagen, om policy inte är tillämpar eller av annan orsak inte är 
relevant ska dessa avsteg noteras i styrelseprotokoll. Förvaltningen har inte 
under denna granskning eller tidigare års granskningar funnit några avsteg från 
policys eller beslut om antagande kommunfullmäktiges policys i 
styrelseprotokoll. Det tolkas som att bolagen inte ratificerat kommunfullmäktiges 
policys och därför uppmanas bolagen att påbörja arbetet att godkänna policys 
samt ta fram riktlinjer. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet har ingen ekonomisk konsekvens. 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslut om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet påverkar inte barn. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 
18 år att betrakta som 
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Kommunikationschef 2019-08-06 
Markus Sjölén Gustafsson 
Allmänutredare    
 
 

                   Kommunstyrelsen 
 
Utredning av etablerandet av ett medborgarråd 
KS-2019/249 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att ta emot Lägesrapport: Utredningen av etablerandet av ett medborgarråd, daterad 2019-
08-06  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av ett medborgarråd enligt 
förvaltningens förslag ett dynamiskt Knivstaråd, med succesivt införande under 2019-2020.  
 
att inrätta en fast halvtidstjänst för att arbeta med medborgarrådet, med placering inom 
kommunledningskontoret samt 
 
att för detta uppdrag avsätta 300 000 kr ur kommunstyrelsens prioriterade medel 2019, 
 
att för detta uppdrag avsätta ytterligare 300 000 kr ur kommunstyrelsens prioriterade medel 
2020 utöver de redan avsatta 400 tkr i budget, 
 
att beakta den utökade finansiering (300000 kr) av uppdraget i mål och budget 2021. 
 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningen föreslår en dynamisk modell för ett Knivstaråd där en digital öppen panel ger 
delaktighet, representativitet och långsiktighet. Samtidigt kan underlaget används för att 
genomföra särskilda fokusråd. Bedömningen är att den anpassade modellen tillsammans med 
en tydlig kommunikationsprocess är den modell som ger bäst förutsättningar för en långsiktig 
interagerad dialog med målet att öka förtroendet för kommunen på lång sikt.   
 
Bakgrund 
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj uppdrogs till förvaltningen att återkomma 
med förslag på struktur och införande för ett medborgarråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillsattes som politisk styrgrupp i framtagandet av förslaget.  
 
Den 17 juni genomförde KSAU en workshop där frågor om rådets syfte, utformning, vilka 
typfrågor och hur rådets åsikter skulle tas in i beslutsprocessen diskuterades. Under 
workshopen preciserades att målet med medborgarrådet var konsultation och att 
representativitet och långsiktigt förtroendeskapande ska genomsyra arbetet.  
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Resultatet från workshopen, samt förvaltningens rekommendation presenteras i en separat 
rapport daterad 2019-08-06. 
 
Möjliga lösningar  
 
Förvaltningen har uppfattat att huvudtanken med Knivstarådet är att ge en god spridning av 
perspektiv och åsikter i kommunen i frågor som rör dess framtid. Syftet är inte att skapa en 
modell för djupare medborgardialog i betydelsen högre grad av medbestämmande. Målet är 
att nå grupper som inte deltar idag och på så sett öka bredden av åsikter. Lösningen som har 
identifierats är representativitet i förhållande till kommunens befolkning (statistisk 
representativitet). Här ser förvaltningen två skilda modeller: att avgränsa ett stort deltagande 
till ett fåtal individer som står i proportion till befolkningen eller att öppna upp för ett stort antal 
individer som genom sin storlek statistiskt kan återspegla befolkningen. Ett tredje alternativ 
är en kombination av dessa båda. 
 
Förvaltningens synpunkter 
 
Mot bakgrund av målet med medborgarrådet och kommunens befolkningsstruktur, samt för 
att i möjligaste mån utveckla en hållbar modell som verkar förtroendeskapande förespråkar 
förvaltningen det tredje kombinerade alternativet: Ett dynamiskt Knivstaråd där en större 
digital medborgarrådspanel kombineras med ett mindre representativt sammansatt 
fokusråd/medborgarråd, för frågor som identifierats som viktiga för fördjupade samtal.  
 
Ett dynamiskt Knivstaråd 

 
Bilden visar modellen för ett dynamiskt Knivstaråd. Modellen finns utförligare beskriven i 
rapporten  
 
En sådan dynamisk Knivstamodell skulle möjliggöra för många att delta samt tillgodose 
medborgarnas behov av en tillgänglig modell för delaktighet – oavsett tid och rum – likväl 
som de förtroendevaldas behov av att i vissa frågor kunna föra fördjupade samtal. 
Förvaltningen ser också i en kombinerad modell en minskad risk för att den offentliga 
diskussionen kring rådet kan komma att fokusera på vilka som utsetts och av vilken 
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anledning – till men för sakfrågorna. En sån utveckling skulle i värsta fall kunna skada 
förtroendet.  
 
Förslagsvis rekryteras medborgarrådspanelen genom en slumpvis inbjudan, som sedan ska 
vara öppen för intresserade att ansluta sig till. På så sätt hindras att man som medborgare 
kan uppleva sig som utestängd. Ersättning till deltagarna utgår ej, men de bjuds årligen in till 
ett socialt tackmingel vid lämplig tidpunkt. 
 
Det mindre fokusrådet/medborgarrådet är representativt sammansatt och dras från 
medborgarrådspanelen. För att kunna djupdyka i samtal föreslås antalet personer begränsas 
till tolv. Utgångspunkten är att rådet förnyas inför varje dialog. Fokusrådet/medborgarrådet 
träffas i regel vid ett tillfälle under ett par timmar. För deltagandet utgår ersättning.  
 
Genomförande 
 
En generell grund för det dynamiska medborgarrådet är en eller flera tydligt avgränsade 
frågor som befinner sig inom den kommunala kompetensen och där politiken är påverkbar. 
Eftersom det rör sig om en medborgardialogprocess (till skillnad från brukardialog) krävs det 
att arbetet leds av förtroendevalda. Medborgardialog sker alltid med förtroendevalda som 
representerar kommunen snarare än sin politiska uppfattning, därför är det viktigt att frågor 
tas fram med så bred politisk förankring som möjligt.  
 
Syftet med medborgarrådspanelen är att fånga en allmän opinion i olika frågor och lyssna 
efter vad som kan vara aktuellt för en fördjupad dialog. Tanken är att medborgarrådspanelen 
aktiveras tre gånger per år genom en digital enkät. Inför varje panel har varje nämnd ansvar 
för att ta fram en eller flera frågor som berör dess verksamhet. Frågorna föreslås ha som 
målsättning att beröra samtliga verksamhetsområden under ett år. Resultatet publiceras i en 
rapport på kommunens webb. De ansvariga nämnderna kan använda resultatet för att fatta 
beslut inom sina respektive verksamheter eller följa upp frågorna inför nästa frågeomgång.  
  
Resultatet blir också ett verktyg för den politiska styrgruppen att identifiera och välja 
fokusfrågor. På så sätt ökar förutsättningarna för att de frågor som lyfts in i det fördjupade 
medborgarrådet är de som av kommuninvånarna upplevs som mest relevanta. 
 
Inför ett fördjupat fokusråd/medborgarråd anmäler den politiska styrgruppen den valda 
fokusfrågan till lämplig instans (kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd). Instansen tar emot 
frågan och tillsätter en handläggare som utreder frågan och söker en eller flera lösningar – i 
ett förarbete. Fokusrådet/medborgarrådet får komma med synpunkter och efter 
genomförandet presenterar handläggaren ett slutgiltigt förslag till beslut där rådets tankar, 
synpunkter och eventuellt förslag till beslut framgår. Sammantaget behöver tjänsteskrivelsen 
vara formad så att de förtroendevalda ges möjlighet att följa medborgarrådets förslag, och en 
tydlig grund läggs för en god kommunikation kring beslutet. 
 
Tidsplan 
 
Förvaltningen bedömer att ett Knivstaråd enligt modellen ovan kan implementeras under 
2019-2020. En mer utarbetad tidsplan presenteras inför kommunstyrelsesammanträdet i 
september.     
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Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet innebär årliga kostnader på ungefär 400 tkr för en halvtidstjänst som samordnare 
och kommunikatör för Knivstarådet samt ytterligare 150 tkr i kommunikations- och PR-
aktiviteter samt arvodering av deltagare i fokusråd beräknas uppgå till 150 tkr. 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Fransson  
Kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:   
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Barn berörs inte av beslutet.  

 
 

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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Lägesrapport: Utredning av etablerandet 
av ett medborgarråd  
 
Augusti 2019 
 

Handläggare: Markus Sjölén Gustafsson 
Datum: 2019-08-06 

  

På kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj uppdrogs till förvaltningen att 
återkomma med förslag på struktur och införande för ett medborgarråd. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsattes som politisk styrgrupp i 
framtagandet av förslaget till införande.  
 
Den 17 juni genomförde KSAU en workshop där frågor om rådets syfte, 
utformning, vilka typfrågor och hur rådets åsikter skulle tas in i 
beslutsprocessen diskuterades. Under workshopen preciserades att målet med 
medborgarrådet var konsultation och att representativitet och långsiktigt 
förtroendeskapande ska genomsyra arbetet.  
 
Förvaltningen presenterar i rapporten ett förslag på dynamisk modell för ett 
Knivstaråd där en digital öppen panel ger delaktighet, representativitet och 
långsiktighet. Detta samtidigt som underlaget används för att genomföra 
särskilda fokusråd där det behövs. Bedömningen är att den anpassade 
modellen tillsammans med en tydlig kommunikationsprocess ger bäst 
förutsättningar för en långsiktigt interagerad dialog med målet att öka 
förtroendet för kommunen på lång sikt.   
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1. Inledning  
 

Ändrade värderingar och nytt beteende bland individer förändrar de demokratiska 
institutionernas funktionalitet. Flera av delmålen i Agenda 2030 så som god hälsa och 
välbefinnande, minskad ojämlikhet, jämställdhet, fredliga och inkluderande samhällen 
är både förutsättningar och ett resultat av samhällen där folk känner sig delaktiga. I 
sammanhanget kan därför kommunens roll som den demokratiska institutionen som är 
närmast medborgarna inte underskattas.  

  
Många i Knivsta är intresserade av samhällsutvecklingen och tycker att lokala frågor är 
viktiga. Samtidigt finns generella tendenser i samhället att medborgare är mindre 
benägen att låta sig representeras av någon annan eller att engagera sig i politiska partier. 
Att Knivsta har en förhållandevis ung, mobil, högutbildad och resursstark befolkning 
gör effekterna tydligare, samtidigt som den snabba utvecklingstakten förstärker 
intressekonflikter som måste hanteras på sikt för att inte skada förtroendet för 
kommunen och den lokala politiken.  

 
I utgångsläget kan det framstå som en tung uppgift för kommunen att ta sig an 
förändringar som är kopplade till en allt mer globaliserad och komplex värld, men med 
den förståelsen är kommunen bättre utrustad att ta fram verktyg för att stärka den lokala 
sammanhållningen och förtroendet för den lokala demokratin.  

1.2 Olika frågor 
 

 
 

Knivsta hanterar en mängd olika frågor. Frågornas egenskaper bestämmer vilka verktyg 
som kan användas i kontakten med medborgarna. För att kunna utröna om 
medborgardialog är möjligt bör kommunen först bedöma om frågan är påverkbar. 
Ligger hela eller delar av frågan inom den kommunala kompetensen? Vilka andra 
faktorer påverkar frågan (företag, myndigheter regelverk)? Finns resurser att tillgå? 
Finns det redan ett beslut i frågan eller en tydlig politisk uppfattning om hur frågan ska 
lösas?  
 
Utifrån ovanstående frågeställningar kan kommunen avgöra om frågan är påverkbar. 
Om svaret är nej är dialog inte lämplig utan tenderar istället att leda till grusade 
förhoppningar och missnöje om att politiken inte lyssnar. En väl genomförd 
kommunikationsinsats är här ett bättre verktyg där lättbegriplig och tillgänglig 
information om varför frågan inte går att påverka finns att tillgå. I dessa fall bör 
kommunen också vidta åtgärder för att säkerställa att berörda får ta del av 
informationen. 

Beroende på om en fråga är påverkbar, enkel, komplicerad eller komplex finns det 
olika verktyg för kommunen att tillgå när det gäller dialog med medborgarna. Att 
förstå vilken kategori de kommunala frågorna tillhör är avgörande för dialogens 
resultat. Fel verktyg leder till minskat förtroende.  
 
En interagerad kommunikationsstrategi i dialogprocessen är nödvändig för ett 
framgångsrikt resultat.  
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Om frågan däremot går att påverka behöver kommunen i nästa steg avgöra om frågan 
är komplex till sin natur. En komplex samhällsfråga är i ständig förändring och tenderar 
att skifta i karaktär beroende på vem som beskriver frågan (folk har olika uppfattningar 
t.ex. på grund av att frågan påverkar invånare på olika sätt). Den här typen av frågor 
tenderar att ha pågått under en längre tid och skapar ofta konflikt (inte sällan med 
kommunen), oftast finns det underliggande problem som inte alla känner till. En 
komplex fråga kan därmed inte lösas utan måste istället hanteras. För att det ska lyckas 
krävs också att de som berörs av problemet är med och försöker lösa den.1    
 
Om det tycks förekomma starkt motstånd eller att vissa perspektiv hindras i en 
kommunal fråga, att den återkommer trots flera försök till lösning eller att den blir till 
en konflikt mellan kommun och invånare är det en komplex samhällsfråga. I dessa 
situationer bör kommunen välja medling för att skapa förståelse och bygga upp 
förtroendet bland de som är inblandade i processen. Medling innebär inte att alla blir 
nöjda med resultatet. Målet är dock att medborgare, de förtroendevalda och 
tjänstepersonerna ska kunna gå vidare med en lösning. Att hantera komplexa 
samhällsfrågor i den mer traditionella dialogformen riskerar att leda till att konflikten 
fördjupas och att beslut inte kan fattas.  
 
I en fråga som är mer avgränsad och enklare att resonera kring finns det 
förutsättningar för att genomföra en mer traditionell konsultation med intressenterna i 
frågan. 
1.3 Vikten av kommunikation 

 
Erfarenheter från SKL:s medborgardialogprojekt visar att en framgångsrik 
medborgardialog är beroende av en väl integrerad kommunikation som löper under hela 
processen. Kommunikationens främsta uppgift är att ge medborgarna kunskap om 
frågan, att få dem intresserade av att delta och inte minst viktigt - att återkoppla. En god  
återkoppling handlar inte bara om vad medborgarna har sagt eller tyckt utan också om 
hur resultatet använts och hur de förtroendevalda ser på det som framkommit. Att ge 
återkoppling till deltagarna är avgörande för att de ska känna förtroende och uppleva att 
medborgardialogen varit meningsfull. Också det interna kommunikationsperspektivet 
är viktigt. Genom att öka kunskapen både internt och extern blir vi alla medspelare i 
processen.  

 
 
  

                                                           
1 En komplex samhällsfråga kan också förstås genom att särskilja dem från enkla och komplicerade frågor. En 
enkel fråga definieras av att det går att resonera logiskt och linjärt. Det är därför möjligt att planera, följa en manual 
eller ett recept för att nå det resultat som önskas. En komplicerad fråga består av många linjära problem i en kedja, 
men går samtidigt för experter att räkna ut och hantera (t.ex. matleveranser inom hemtjänsten).  
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Figur 1: Schema för val av verktyg vid olika typer av frågor 
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2. En Knivstamodell 
 

 
 
Kommunstyrelsen gav den 25 mars förvaltningen i uppdrag att utreda införandet av ett 
medborgarråd med slumpmässigt utvalda deltagare ur befolkningen i Knivsta kommun. 
Syftet är att öka dialogen med invånarna för att ge de förtroendevalda bättre 
beslutsunderlag i framtida översiktsplanprocesser eller andra beslut av avgörande 
karaktär. Förvaltningen menade i sin rapport att det ännu inte var klart hur ett 
medborgarråd i Knivstatappning skulle formeras varför utredningen inte kunde 
presentera ett färdigt förslag.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj uppdrogs till förvaltningen att 
återkomma med förslag på struktur och införande för ett medborgarråd. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsattes som politisk styrgrupp i framtagandet av 
förslaget till införande.  
 
Den 17 juni genomfördes en workshop där frågor om rådets syfte, utformning, vilka 
typfrågor och hur rådets åsikter skulle tas in i beslutsprocessen diskuterades.   
 
Under workshopen förtydligade fempartimajoriteten att syftet med rådet var 
konsultation. Konsultation innebär enligt SKL att medborgare ger respons på analyser, 
förslag, alternativ t.ex. att ta ställning till vilket alternativ de tycker är mest lämpligt att 
genomföra. Det kan också handla om att ta emot medborgares synpunkter, förfrågningar 
och klagomål i olika frågor. Konsultation är steget över information (det näst lägsta 
delaktighetssteget) och innebär att medborgarna får tycka till, men de förtroendevalda 
behöver inte svara direkt eller kommentera den återkoppling som ges. De 
förtroendevalda kan sedan väga in synpunkterna vid beslutsfattandet.  
 
Det innebär inte att återkoppling kring konsultation inte sker. Men den ställer i sin tur 
större utmaningar för kommunen att återkoppla då det är mindre tydligt hur konsultation 
påverkat beslutet. 
  
Eftersom den politiska majoriteten enats att syftet är konsultation kommer det styra 
utformningen av medborgarrådet i Knivsta. Utöver konsultation  övrigt fanns olika 
visioner. En lyfte behovet att rådfråga invånarna mellan valen eftersom utvecklingen 
går så fort (en sorts opinionsundersökning), en annan efterfrågade en mer jämlik 
representation i åsiktsbildningen inför beslutsfattande (att nå fram till grupper som 
sällan deltar i dialogen annars) och en tredje såg ökad kunskap och medvetenhet som 
viktig. Det fanns en bred politisk enighet att nya former för medborgardialog skulle vara 
långsiktiga och bidra till ökad ansvarskänsla.  
 

Utifrån de önskemål som uttrycktes av den politiska styrgruppen föreslår 
förvaltningen att en modell för ett dynamiskt Knivstaråd utformas med förmåga att 
användas både för kontinuerlig representativ åsiktsinhämtning och för särskilda 
fokusråd i olika frågor. Genom att anpassa modellen till kommunens organisation 
har rådet förmåga att användas av olika nämnder och ge både brett och specifikt 
underlag i frågor som berör kommunens samtliga verksamhetsområden.   
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En viktig grundprincip i det nya verktyget var att dialogen skulle vara representativ 
utifrån befolkningen, även om inga hinder fanns att lyfta särskilda perspektiv i vissa 
frågor. I diskussionen framhölls att rådet inte enbart skulle vara öppet för resursstarka 
grupper att ta kommandot, utan man såg ett värde i att få ett jämnt deltagande och 
perspektiv från olika människor i kommunen. Gällande storleken på rådet rådde det 
spridda uppfattningar. Det fanns dock en vilja att ha en grupp som var hanterbar utifrån 
syfte och som samtidigt inte var för liten för att kunna få ut värde i svaren.  
 
Gällande var i beslutsprocessen som medborgardialogen behövdes, fanns enighet kring 
att dialogen skulle ske som en del av beredningen. Den del som lyftes tydligast var 
möjligheten att få medborgares perspektiv gällande att analysera förslag och komma 
med lösningar i olika frågor.  
 
Avseende tänkbara frågor fanns stor spridning men med fokus på framtidsfrågor som 
samhällsutveckling och klimat. En deltagare lyfte att rådet skulle ge möjlighet för de 
förtroendevalda att diskutera frågor där det inte fanns en tydlig dialog idag så som 
förbättrad service, innovativa idéer och förslag på kostnadsbesparingar.  
 
Utifrån workshopen är den samlade bilden att begreppen konsultation, representativitet 
och långsiktighet genomsyrade tanken kring ett råd i Knivstamodell.  
 

2.1  Vägen mot ett förslag 
 

Huvudtanken med Knivstarådet är att ge en god spridning av perspektiv och åsikter i 
kommunen i frågor som rör dess framtid. Syftet är inte att skapa en modell för kvalitativ 
(djupare) medborgardialog i bemärkelsen att de förtroendevalda efterfrågar en högre 
grad av medbestämmande. Målet är att i en modell nå grupper som inte deltar i det 
kollektiva samtalet idag för att öka bredden av åsikter då fler kommer till tals. Lösningen 
som har identifierats är representativitet i förhållande till kommunens befolkning 
(statistisk representativitet). I diskussionen kring representativitet har hittills två 
huvudsakliga modeller diskuterats: att avgränsa ett stort deltagande till ett fåtal individer 
som står i proportion till befolkningen eller att öppna upp för ett stort antal individer 
som genom sin storlek statistiskt kan återspegla befolkningen.  

 
Om vi drar exemplen till sin spets ser de ut så här: 

 
- Medborgarråd: En mindre grupp på 20-30 personer som är representativ i 

förhållande till befolkningen och som får ersättning (motsvarande 
nämndberedning) för sitt deltagande. 
 

- Medborgarpanel: En stor grupp på ca 100 personer som är självrekryterad, men 
där resultaten viktas så att åsikterna speglar befolkningen. Verktyget är digitalt 
och deltagarna lämnar synpunkter när de har tid. Gruppen får inte ersättning.  

De två alternativen är båda möjliga att genomföra, har olika styrkor och begräsningar. 
Nedan följer förvaltningens bedömning kring modellernas lämplighet med bakgrund i 
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tidigare diskussioner med de förtroendevalda och inom förvaltningen samt med experter 
från SKL och andra kommuner.  

 

2.2 Medborgarråd  
 

Figur 2: Medborgarråd i Knivstamodell  

 
De huvudsakliga formerna för ett medborgarråd har redan presenterats i en tidigare 
rapport. Grunden för ett medborgarråd är en tydligt avgränsad fråga vilken befinner sig 
inom den kommunala kompetensen och där politiken är påverkbar (se diskussionen i 
avsnitt 1.2). För att finna frågor behövs en politisk styrgrupp vars uppgift är att 
identifiera och formulera användbara frågor för medborgardialogprocesser. Eftersom 
det rör sig om en medborgardialogprocess krävs det att arbetet leds av förtroendevalda 
som har en god överblick över aktuella frågor i kommunen för att medborgarrådet ska 
ha betydelse. Den politiska styrgruppen bör bestå av företrädare för både opposition och 
majoriteten. Medborgardialog sker alltid med förtroendevalda som representerar 
kommunen snarare än sin politiska uppfattning2 därför är det viktigt att frågor tas fram 
med så bred politisk förankring som möjligt.  
 
För att undvika att skapa onödiga strukturer och administration föreslås styrgruppen 
anmäla fokusfrågan till lämplig instans (kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd). 
Instansen tar emot frågan och det tillsätts en handläggare att utreda frågan. Redan i detta 
tidiga skede behöver kommunikationsperspektivet finnas med som en del av 

                                                           
2 Den politiska diskussionen som partiföreträdare för med medborgare är viktig för det demokratiska samtalet. 
Medborgardialogen kan aldrig ersätta de partipolitiska samtalen utan är kopplade till kommunens 
kompetensområden.  
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utredningen, så att nödvändiga kommunikationsaktiviteter kan planeras och resurssättas 
under hela dialogen. 
 
Beredningen i ärendet sker därefter i vanlig ordning. Handläggaren söker information 
om ärendet, formaliserar problemformuleringen och söker en eller ett antal lösningar 
(förarbete)3. Från det kommunala invånarregistret dras sedan ett slumpmässigt antal 
medborgare ut. En uppställning utifrån egenskaper finns presenterad i en tidigare 
rapport. Rådets storlek bör inte överstiga 24 deltagare av  ekonomiska och kvalitativa 
skäl (för att möjliggöra en djupare diskussion med deltagarna).  
 
Eftersom rådet är begränsat i storlek kommer representativiteten vara grovhuggen. Det 
få antalet deltagare ger inte utrymme att skapa representativitet med avseende på mer 
än två egenskaper åt gången t.ex. kön och ålder. Om rådet består av tolv representanter 
är representativitet avseende enbart en egenskap vara möjlig. Den grova uppskattningen 
gör rådet oerhört känsligt för bortfall. Om en deltagare får förhinder kan det innebära 
att en hel kommundel eller ett annat viktigt perspektiv helt försvinner och 
representativiteten slås ut.  
 
Processen med att kontakta de utvalda deltagarna i rådet är en tidskrävande process. En 
grov uppskattning är att handläggningstiden från uppdrag till beslut kommer fördubblas 
(mellan 3-6 månader) beroende på fråga.  
 
Fokusrådet får komma med synpunkter och efter genomförandet presenterar 
handläggaren ett slutligt förslag till beslut (som idag). För att säkerställa att det finns en 
koppling mellan beslut och medborgarrådet föreslås tjänsteskrivelsen innehålla ett 
särskilt avsnitt kallat ”ärendets beredning” i vilket synpunkterna från medborgarrådet 
redovisas tillsammans med en redogörelse för hur handläggaren bedömer möjligheterna 
att genomföra olika förslag. Om det är möjligt redovisas medborgarrådets förslag till 
beslut eller vilka förutsättningar som krävs för att genomföra beslut för att ge de 
förtroendevalda möjlighet att följa medborgarrådets förslag.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av att genomföra ett medborgarråd har delvis 
redovisats i den tidigare rapporten. Utifrån den tidigare uppskattningen bedömer 
förvaltningen att kostnader för kommunikation och PR uppgår till 150 000 kronor per 
år. För att genomföra rådet krävs motsvarande en halvtidstjänst för att underlätta 
styrgruppens arbete, kommunikationsaktiviteter och rekrytering av deltagare till 
respektive. Innehållet ansvarar respektive handläggare för.  
 
Förvaltningens bedömning 
 
Att införa ett medborgarråd enligt ovanstående modell är möjligt men modellen är både 
riskfylld och inte särskilt välanpassad till det syfte som lyftes under workshopen.  
 

                                                           
3 Av erfarenheter från tidigare medborgardialogprocesser är det viktigt att dialogen sker vid ett tillfälle där det 
inte finns en slutlig rekommendation. Samtidigt behöver uppfattningen vara så pass tydlig att den kan peka ut 
vilken riktning lösningen finns för att på så sätt möjliggöra för medborgare att lämna relevanta kommentarer som 
sedan kan införlivas i finalförslaget. Denna fingervisning eller ärendesammanfattning benämns i processen som 
förarbete.  
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Ett medborgarråd kan användas för konsultation, dvs. att medborgare tycker om saker, 
men har också potential för högre grad av delaktighet (dialog, inflytande). I det 
avseendet finns också möjlighet att fördjupa delaktigheten (kräver dock politisk vilja 
och aktivt deltagande). En fördjupad dialog skulle kunna föra med sig andra fördelar 
som fördjupad ansvarskänsla hos medborgare, men det har inte framkommit stöd för att 
det är så rådet är tänkt att användas. Från det perspektivet innebär det att mötesformen 
inte utnyttjas till sin fulla delaktighetspotential (vilket kan ses som en form av 
resursslöseri).  
 
Det går att få till ett representativt råd, men som nämns ovan kommer representativiteten 
vara oerhört känslig för bortfall. För att minska risken för bortfall skulle rådet behöva 
utökas, i den tidigare rapporten finns det argument för att rådet inte bör vara större än 
kommunfullmäktige men ett större råd skulle också innebära mer arbete och resurser 
för att hantera. Om en eller ett par deltagare inte kan delta riskerar nyttan i rådet (utifrån 
perspektivet att de ska spegla kommuninvånarna) att kraftigt begränsas.   
 
Utifrån ett demokratiperspektiv är det problematiskt att medborgare med intresse i 
frågor riskerar att diskrimineras (inte bli hörda). Även om kommunen alltid kan ta in 
synpunkter på annat sätt skulle det symboliskt framstå som en stor grupp lämnas utanför 
och medborgarrådet kommer bli ett rött skynke för de personer som redan idag anser att 
politiken stänger ute folkviljan. Väljer man en begränsad skara menar förvaltningen att 
det finns en inte obetydlig risk att den offentliga diskussionen kommer handla om vilka 
som utsetts och av vilken anledning och att sakfrågorna hamnar i skymundan. En sådan 
diskussion kan också riskera att avskräcka medborgare från att delta. Medborgarrådet 
kan i sådana situationer skada förtroendet för politiken och den kommunala 
organisationen.  
 
Eftersom medborgarrådet är byggt kring en specifik fråga bör deltagarna nyrekryteras 
vid varje råd. Dels eftersom logiken bakom representativiteten innebär att alla 
medborgares åsikter är lika värdefulla och att kommunen bör maximera möjligheterna 
för invånarna att höras i det begränsade formatet, dels eftersom det finns stora 
svårigheter i att deltagarna förväntas binda upp sig på ett långtgående engagemang. En 
ökad arbetsbelastning kommer avskräcka de grupper (småbarnsfamiljer, pendlare och 
ungdomar) som redan idag upplever att de har mindre tid.  
 
Som tidigare nämnts är processen för att genomföra medborgarråd lång och medför 
också höga kostnader. Förvaltningen gör utifrån aspekterna ovan bedömningen att det 
finns en betydande risk att medborgarrådet blir ett kostsamt verktyg i förhållande till 
den nytta det faktiskt för med sig i form av förtroendeskapande åtgärd.   
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2.3 Medborgarpanel 
 

Figur 3: Medborgarpanel i Knivstamodell  

 
Ett alternativ som kan användas för att få ett representativt urval av befolkningen är en 
medborgarpanel vilken används i olika kommuner runt om i landet.  En medborgarpanel 
är en digital panel bestående av invånare som vid ett antal gånger om året svarar på en 
digital enkät. Ett av de mer framgångsrika exemplen är Malmö stad vilka har en 
slumpvis rekryterad panel med 1600 deltagare som speglar befolkningen med avseende 
på kön, ålder och bostadsort. Andra paneler är öppna t.ex. Ale kommun, medan en tredje 
variant är en kombination där en slumpvis utvald grupp först bjöds in, men panelen är 
öppen för alla som vill ansluta sig t.ex. Upplands-Väsby kommun.   
 
En medborgarrådspanel i Knivsta föreslås ha den struktur som presenteras i figur 3. 
Panelen skulle genomföras tre gånger per år. Panelen är digital och deltagandet sker 
genom besvarandet av enkätfrågor online. Inför varje panel har varje nämnd (bygg- och 
miljönämnd, samhällsutvecklingsnämnd, socialnämnd, utbildningsnämnd och 
valnämnd) och kommunstyrelsen ansvar för att ta fram sina frågor.  Enkäten har som 
mål att inte innehålla mer än 30 frågor per enkät. Målet är att varje nämnd ska ställa 
minst en fråga per omgång och att alla verksamheter ska ha med minst en fråga per år. 
Frågorna sammanställs och skickas ut till deltagarna i panelen. Frågorna föreslås täcka 
hela kommunens verksamhet för att på så sätt undvika att enbart en viss grupp med 
särskilda intressen (så som skolan eller kulturverksamheten) är de enda som svarar. 
Panelens legitimitet bygger på att den är bred, folklig och berör alla 
kommunmedborgare.  
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Medborgarpanelen föreslås i Knivsta rekryteras genom en slumpvis inbjudan men sedan 
vara öppen för intresserade att ansluta sig till. På så sätt är det inte någon invånare som 
upplever sig utestängd. Vid behov kan kommunen genomföra särskilda insatser för att 
rekrytera personer till panelen.  
 
Efter att panelen svarat presenteras resultatet i en rapport som publiceras på nätet. 
Rapporten innehåller inte några djupgående analyser utan presenterar istället en bild av 
Knivstabornas inställning till olika frågor. På så sätt ger rapporten både förvaltning och 
kommuninvånare samma bild. De ansvariga nämnderna kan använda resultatet för att 
fatta beslut om åtgärder inom sina respektive verksamheter eller följa upp med frågor 
inför nästa enkätomgång  
 
En digital lösning är tillgänglig, inte minst för de medborgare som inte befinner sig i 
kommunen under dagtid och som själv väljer när de vill svara. En digital enkät är också 
förhållandevis snabb att skicka ut och med en existerande representativ grupp kan 
kommunen snabbt få en bild kring åsikten i nya frågor.  
 
Paneler finns i flera olika varianter. Bedömningen är att minst en halvtidstjänst krävs 
för att underhålla panelen, sammanställa och presentera rapporterna samt 
kommunikationsaktiviteter. Utifrån den tidigare uppskattningen bedömer förvaltningen 
att kostnader för kommunikation och PR uppgår till 150 000 kronor per år.  Kommunen 
har digitala verktyg som används för enkätundersökningar och som används av andra 
kommuner till sina medborgarpaneler. Därmed bedöms inte en medborgarpanel ge 
ökade kostnader för att ta fram ett enkätverktyg. 

 
Förvaltningens bedömning  

Att använda sig av en medborgarpanel för ett Knivstaråd är ett alternativ till det tidigare 
presenterade medborgarrådet. Medborgarpanelen ligger närmare målet om konsultation 
och kommunen kan genom att rådfråga fler invånare uppnå representativitet. Ett flertal 
paneler per år ger också möjlighet till långsiktig uppföljning kring olika delar av 
kommunens verksamhet. En annan fördel är att produkten i form av rapporten är 
självständig och därmed möjlig för alla att ta till sig och använda. Lättåtkomlighet och 
transparens är grundstenar till information som stärker förtroendet för kommunen. En 
begränsning är att enkäten inte blir lika djuplodande som vid fokussamtal.  
 
Ett digitalt verktyg är också en fördel utifrån kommunens unga och pendlande 
befolkning och kan på ett bra sätt komplettera de redan existerande 
medborgardialogformerna som kommunen använder sig av idag.  Ett stort antal 
deltagare minskar risken för att viktiga perspektiv missas och ju fler som deltar desto 
mer rättvisande bild av opinionen presenteras. 
   
En risk kring medborgarpanelen är att den inte blir representativ genom bortfall. Allt 
färre individer är benägna att svara på undersökningar vilket gör statistiska 
undersökningar mer osäkra. Det finns dock ingenting som utesluter att kommunen 
genomför särskilda åtgärder för att försöka nå specifika grupper. Vanliga metoder är 
påminnelser eller att i panelen bjuda in en överrepresentation av grupper som svarar i 
lägre utsträckning.   
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En vidare brist är att en medborgarpanel  inte kan tänkas medföra en högre grad av 
ansvarskänsla hos medborgarna eller möjliggör en fördjupad delaktighet (nå dialog eller 
inflytande) på samma sätt som medborgarrådet. En digital lösning medför också att 
personer som inte har tillgång till internet och dator utesluts. Trots det sistnämnda 
bedöms medborgarpanelen vara ett bra komplement till mer traditionella icke-digitala 
kanaler.  
 
Slutligen finns en begränsning i att deltagarna inte ges samma förutsättningar till 
kunskap om frågorna. Kunskap är en förutsättning för att deltagare ska kunna delta i en 
diskussion på lika villkor, särskilt då det gäller att fatta ett beslut. I ett digitalt format är 
kommunens möjlighet att tillföra kunskap svårare att övervaka. Samtidigt riskerar för 
mycket utbildning att leda till att deltagare förlitar sig på expertens svar. Kommunen 
har redan en förvaltning som står för expertkunskapen, att ge medborgarna en teoretisk 
förståelse för frågors komplexitet och tänkbara lösningar ger mer avsikten av att sätta 
medborgarna i terapi (en form av icke-deltagande) och medborgardialogen förlorar sitt 
unika särdrag, nämligen att få medborgarens perspektiv.  
 
Den största fördelen med ett mindre/slutet råd är dess möjlighet till fördjupning 
(kvalitativ dialog) vilket inte är ett utsatt mål. Förvaltningen bedömer därför att en 
medborgarpanel likt den ovan har bättre förutsättningar att föra en konsultation med 
en representativ grupp under lång sikt. Risken att panelen leder till skadat förtroende 
för kommunen är mindre, kostnaden lägre och underlaget bredare. I valet mellan de 
två modellerna rekommenderar förvaltningen att den senare väljs. 
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2.4 En dynamisk modell  
 

Figur 4: Ett dynamiskt Knivstaråd   

 
Modellen innebär i princip att båda modellerna slås ihop för att skapa ett helhetstänk. 
Den rapport som produceras av medborgarpanelen  blir ett verktyg för styrgruppen att 
identifiera och välja fokusfrågor vilket gör att kommunen väljer de mest relevanta 
frågorna att föra medborgardialog i.  
 
Den återkommande rapporten blir basen för den långsiktiga uppföljningen vilken är 
smidigare och billigare att genomföra återkommande jämfört med många fokusgrupper. 
Där det finns behov av en utökad dialog (fördjupning) finns möjlighet att genomföra ett 
”fokusråd” där en särskild fråga diskuteras i anslutning till ett beslut eller en 
problemställning.   
 
Fokusrådet är representativt (är nu begränsat till tolv personer för att kunna djupdyka i 
frågor) och dras utifrån Medborgarpanelen. Om en person tackar nej dras en ny person 
med liknande egenskaper ur gruppen. Deltagarna träffas i regel vid ett tillfälle under ett 
par  timmar. För deltagandet utgår ersättning. Förvaltningen avvaktar översynen av 
arvodering av uppdrag innan den tar  ställning till vilken nivå som ersättningen ska 
betalas ut på. Det finns en möjlighet att arvodera personer enligt Kommunallagen 
(2017:725) 6:43. Hela panelen bjuds in till ett socialt tackmingel och uppföljning av 
frågorna en gång per år.  
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För att genomföra Knivstarådet krävs att nämnderna deltar i framtagandet av frågor, att 
det finns en styrgrupp som kan identifiera frågor till fokusmötena (samt om särskilda 
grupper ska delta). Frågan måste också kopplas till en ansvarig nämnd eller 
kommunstyrelsen för att ingå i beredningen till ärendet. Fokusrådets åsikter kommer 
framgå i tjänsteskrivelsen tillsammans med förvaltningens förslag till beslut. Resultatet 
efter beslut bör presenteras på ett tillgängligt sätt.4  Informationsprocessen är en viktig 
del i hela arbetet för att uppmärksamma frågor, bidra till relevant information, förståelse 
för process och handläggning, beslut och dess motivering. För att kommunens arbete 
ska ge effekt avseende förtroendet krävs god återkoppling. God återkoppling handlar 
inte bara om vad medborgarna har sagt eller tyckt utan också om hur resultatet använts 
och hur de förtroendevalda ser på det som framkommit. Utan fullgod återkoppling 
innebär medborgardialogen att resurser inte använts optimalt.  

 
Förvaltningens bedömning 
 
Förvaltningen menar att den dynamiska modellen är det främsta alternativet för 
medborgardialog i Knivsta gällande framtidsfrågor. Genom att kombinera de två 
delarna skapas dels effektivitetsvinster genom kontinuerlig avstämning med invånarna 
får politikerna möjlighet att vidta åtgärder som ligger i linje med befolkningens åsikter.  
 
Knivsta blir unikt i sitt förhållningssätt till medborgardialogen i att den inleds i ett brett 
grepp där tanken är att spegla en allmän opinion i kommunen och hur det sedan leder 
fram till en djupare analys vid behov. Modellen är anpassad till kommunens rörliga och 
unga befolkning innebär att politiken på ett tydligare sätt kan skräddarsy dialogen. 
Eftersom alla verksamhetsområden berörs (genom nämndernas engagemang) innebär 
det att hela kommunen får ett nytt grepp kring dialogen.  
 
Eftersom den bygger på existerande strukturer innebär det inte parallella processer eller 
onödig administration. Modellen är också unik i det sättet hur den är tänkt att återkoppla 
till medborgarna. Genom den nya hemsidan kan alla ta del av rapporterna om opinionen 
i Knivsta och fokusrådens resultat kommer att paketeras på ett snabbt, överskådligt och 
tillgängligt sätt.   
 
Viktigt är också att det finns en väl integrerad kommunikation som under hela processen 
kan stödja dialogprocessen. Utan en sådan kommunikation finns det risk att arbetet med 
medborgarråd inte blir framgångsrikt. Det visar erfarenheter från SKL:s 
medborgardialogprojekt.  
  

                                                           
4 Internationellt har medborgardialogprocesser framgångsrikt presenterats i punktsammanfattning utifrån 
rubrikerna ”we asked”, ”you said” och ”we did”.  
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3. Resurser 
 

Figur 5: Personalresurser 

 
 
Funktioner som inom förvaltningen aktiveras inför, under och efter ett dynamiskt 
Knivstaråd är samordning, handläggarfunktioner och kommunikation. Dessa tre 
funktioner behöver arbeta nära varandra, och stå i löpande dialog med den politiska 
styrgruppen. 
 
Samordningsfunktionen underlättar styrgruppens arbete och svarar för förvaltningens 
metod- och kompetensuppbyggnad kring medborgarrådspaneler och fokusråd. 
Huvuduppgifter blir att bygga upp de digitala enkäterna utifrån politikens 
frågeställningar, sammanställa rapporter från medborgarrådspanelerna samt 
dokumentera det som kommer fram under de fördjupade fokusråden. Samordnaren 
rekryterar också deltagare till respektive råd.  
 
Samordningsfunktionen saknas i dag och behöver inrättas. Utifrån föreslagen 
omfattning – tre dynamiska Knivstaråd per år – uppskattar förvaltningen att 
omfattningen motsvarar 25 procent av en tjänst. Lämpligt är att funktionen placeras 
inom Kommunledningskontoret eftersom samordningsresursen då kan nyttjas av alla 
politiska instanser (kommunstyrelsen och samtliga nämnder) samt alla kontor inom 
förvaltningen.  
 
Handläggaren är den sakkunniga som bereder ärendet och skriver fram tjänsteskrivelser 
och förslag till beslut. Det arbetet genomförs enligt den ordning som sedan tidigare råder 
i kommunen. Handläggaren sammanfattar frågan och presenterar potentiella lösningar 
i ett förarbete som fokusrådet sedan tar ställning till. Vid behov deltar handläggaren 
även som sakkunnig. Resultatet från fokusrådet sammanfattas. Former behöver 
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utvecklas så att det i skrivelserna tydligt framgår vad som kommit fram under 
medborgarrådet och hur det påverkat ställningstaganden och förslag till beslut.  
 
Kommunikationsfunktionens främsta uppgift är att ge medborgarna kunskap om frågan, 
att få dem intresserade av att delta i medborgarrådspanelen och – inte minst viktigt – att 
återkoppla. En god återkoppling handlar inte bara om vad medborgarna har sagt och 
tyckt utan också om hur resultatet används och hur de förtroendevalda ser på det som 
framkommit. Här vill förvaltningen särskilt framhålla SKL:s erfarenheter som visar att 
en framgångsrik medborgardialog är helt beroende av en aktiv och väl integrerad 
kommunikation som löper under hela processen. Att ge återkoppling till deltagarna är 
avgörande för att de ska känna förtroende och uppleva att medborgardialogen varit 
meningsfull.  
 
Resurser för detta saknas i dag. Förvaltningen uppskattar att det behövs 25 procent av 
en tjänst, vilken föreslås placeras inom Kommunikationsenheten på 
Kommunledningskontoret. 
 
För att underlätta rekrytering föreslår förvaltningen att samordningsfunktionen och 
kommunikationsfunktionen slås samman till en tjänst om 50 procent, med placering på 
Kommunikationsenheten, Kommunledningskontoret. 
 
Övriga resurser 
 
Kommunen har i dag ett digitalt enkätsystem som kan användas för enkäter till 
medborgarrådspanelen. I systemet finns möjlighet att få fram enkla rapporter. 
 
För att nå ut till många behövs medel till olika former av kommunikationsaktiviteter, 
såsom tryck, annonsering, visualisering och på andra sätt tydlig exponering av budskap 
och information. Likaså behövs medel för att kunna visa uppskattning till deltagare i 
medborgarrådspanelen (PR-aktiviteter).  
 
Ekonomiska medel behövs för arvodering av deltagare i fokusråd/medborgarråd. I den 
tidigare rapporten presenteras kostnader för arvoden mer utförligt.  

 

4. Slutsats  
 

Utifrån diskussionen ovan som baseras på resultatet från workshopen den 17 juni och 
goda erfarenheter nationellt och internationellt föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av 
ett medborgarråd enligt modellen ett dynamiskt medborgarråd med successivt 
införande under 2019-2020.  

 
För att kunna genomföras bedömer förvaltningen att en årlig kostnad på 400 tkr för en 
halvtidstjänst som samordnare och kommunikatör för Knivstarådet samt att ytterligare 
150 tkr i kommunikations och PR-aktiviteter är nödvändiga. Ersättningen för 
deltagarna i fokusråd beräknas uppgå till 150 tkr.  
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