
 
 

 

   KUNGÖRELSE 
   2019-02-01 
 
 
Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 
 
 
Dag och tid: Onsdagen den 13 februari 2019, kl 18.00  
 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18  
 
Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se.  
 
Anmälan om förhinder: Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se  
 
Förtäring  
Kommunfullmäktige bjuder alla ledamöter och ersättare på smörgås och kaffe i en paus 
under sammanträdet.  
 
Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.  
 
Välkomna!  
 
Klas Bergström (M), ordförande  
 
Dagordning 
 
1. Upprop 
 
2. Justering 
 
Förslag: Protokollet justeras av ordförande och två justerare.  
 
3. Fastställande av dagordning  
 
4. Anmälnings- och informationsärenden  
 

a) Anmälda beslut och skrivelser  
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige (ej utsända med 
handlingarna):  
 

- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 156, 3 december 2018, Svar på 
revisionsrapport – Granskning av kommunens planprocess (KS-2018/660) 

- Beslut från kommunstyrelsen, § 217, 10 december 2018, Begäran om yttrande från 
revisionen - Kommunstyrelsens ärendeprocess och rätten att underteckna handlingar 
(KS-2018/576) 

- Beslut från socialnämnden, § 362, 2018-12-13, Verksamhetsplan 2019 
- Beslut från socialnämnden, § 367, 2018-12-13, Redovisning av ej verkställda 

gynnande beslut kvartal 3 
- Revisionsrapport Integration - strategier och insatser (december 2018) (KS-2019/64) 

http://www.knivsta.se/
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- Beslut från utbildningsnämnden, § 117, 2018-12-11, Resursfördelning och bidrag för 
förskola och grundskola 2019 

- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 5, 2019-01-22, Verksamhetsplan för bygg- 
och miljönämnden 2019 

 
b) Kommunalråden informerar  

 
5. Ledamöternas frågor 
 
Beslutsärenden 
 
6. Interpellationer  
KS-2019/123 
 

- Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till kommunstyrelsens ordförande - Kostnad 
för inhyrd personal?  

- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till kommunstyrelsens ordförande - 
Kommunens stöd till civilsamhället  

- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till socialnämndens ordförande - Likvärdig 
äldreomsorg?  

- Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till socialnämndens ordförande - Övergång 
från bostadssociala hyreskontrakt till förstahandskontrakt 

 
7. Övriga valärenden  
 
Valberedningens protokoll delas ut på sammanträdet  
 
8. Anmälan av motioner 
 
9. Godkännande av detaljplan för Södra AR, etapp 1  
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 235, 2018-12-10 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 135, 2018-11-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-01 
Plankarta 2018-10-01 
Planbeskrivning 2018-10-22 
Granskningsutlåtande 2018-10-01 
 
10. Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 
KS-2018/603 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 213, 2018-12-10 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 123, 2018-09-24 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-08-30 
Förslag på VA-taxa Knivsta 2019-01-01 
Hemställan till kommunfullmäktige om ny taxa 2018-08-07 
Tjänsteutlåtande till styrelse om ny taxa 2018-08-15 
Svenskt Vatten taxerapport-2017-08-01 
 



 
 

 

 
 
11. Ombudgetering av medel för närvårdssamverkan 
KS-2018/707 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 223, 2018-12-10 
Tjänsteskrivelse 2018-11-09 
 
12. Bokslutsreglering individintegrerade elever 
KS-2018/659 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 214, 2018-12-10 
Tjänsteskrivelse 2018-11-21 
Beslut från utbildningsnämnden, § 88, 2018-10-08 
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2018-08-17 
 
13. Hantering av kommunens jubilarer – politiker och medarbetare 
KS-2018/575 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 207, 2018-12-10 
Tjänsteskrivelse 2018-09-20  
Förslag på hantering 2018-11-19 
 
14. Svar på motion 2017:09 från Anders Grönvall (S) - Miljöanpassade konstgräsplaner 
KS-2017/676 
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-24 samt 2018-11-21 
Beslut från kommunstyrelsen, § 155, 2018-09-17 
Tjänsteskrivelse  
Motionen 
 
15. Medborgarförslag 2017:04 – Bygg en gångväg från busstationen Örsandsvägen 
KS-2017/489 
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 
Beslut från kommunstyrelsen, § 178, 2018-10-15 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 105, 2018-08-27 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-29 
Beslut från kommunfullmäktige, § 136, 2017-09-27 
Medborgarförslaget 2017-07-08 
 
16. Medborgarförslag 2017:08 – Bygg en båtramp till Mälaren 
KS-2017/729 
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 
Beslut från kommunstyrelsen, § 179, 2018-10-15 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 102 2018-08-27 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28 
Beslut från kommunfullmäktige, § 176 2017-11-29 
Medborgarförslaget 2017-11-03 
 



 
 

 

 
 
17. Motion 2016:11 från Anders Grönvall (S) om moderna cykelbanor 
KS-2016/641 
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 
Beslut från kommunstyrelsen, § 175, 2018-10-15 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 107 2018-08-27 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-09 
Motionen 2016-09-22 
 
18. Motion 2017:01 från Kenneth Gunnar (KNU) – Bygg en hängande gångbro över 

Valloxen 
KS-2017/187 
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 
Beslut från kommunstyrelsen, § 176, 2018-10-15 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 106 2018-08-27 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-03-15 
Motionen 2017-03-02 
 
19. Motion 2017:02 från Kenneth Gunnar (KNU) – Inrätta ett naturvårdsråd 
KS-2017/189 
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 
Beslut från kommunstyrelsen, § 177, 2018-10-15 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 104 2018-08-27 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28 
Motionen 2017-03-02 
 
20. Svar på motion 2017:07 från Maria Fornemo (V) och Malin Tollbom (V) - Mer kultur 

till unga i Knivsta 
KS-2017/416 
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 
Beslut från kommunstyrelsen, 174, 2018-09-17 
Tjänsteskrivelse  
Motionen 
 
21. Revidering av riktlinjer och föreskrifter för arkivvården 
KS-2018/661 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 206, 2018-12-10 
Tjänsteskrivelse 2018-10-24 
Förslag på föreskrifter 2018-10-24 
 
22. Förordnande av borgerlig vigselförrättare  
KS-2018/606 
Beslut från kommunstyrelsen, § 212, 2018-12-10 
Tjänsteskrivelse 2018-10-04 
 



 
2019-01-27 
 

Kostnad för inhyrd personal? 
Till kommunstyrelsen ordförande angående kostnader för inhyrd personal 

I juni rapporterade Dagens samhälle att kostnaden för inhyrd personal för kommuner ökat med 17% 
under 2017, den totala kostnaden blev 2,5 miljarder kronor. De senaste fem åren har notan totalt 
sett blivit 140% dyrare. 
 
Förutom den högre kostnaden vad gäller inhyrd personal så riskerar kontinuiteten och förankringen 
blir sämre samtidigt som kunskapen inte byggs inom organisationen. 
 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande: 

• Hur hög förväntas kostnaden att bli för inhyrd personal under 2019? 
• Vilka åtgärder kommer åtas för att minska andelen inhyrd personal på både lång och kort 

sikt? 
 
Pontus Lamberg (KD) 



 
 

 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
 

Kommunens stöd till civilsamhället 
 
 
Den ideella sektorn, föreningar och enskilda människors engagemang och vilja att bidra utgör 
en grundsten i en god samhällsgemenskap.  
 
Knivstas föreningar engagerar många kommuninvånare och gör ett fantastiskt ideellt arbete, 
inte minst gentemot många barn och ungdomar. 
 
I kommunens budget finns två budgetposter avsedda för att stödja civilsamhället och de 
föreningar som sysselsätter barn och ungdomar samt stödja lokal kultur. 
 
Det är posterna:  
 
Allmän fritid om 3 376 tkr 2019 
Allmän kultur om 1 262 tkr 2019 
 
Jag vill därför kommunstyrelsens ordförande: 
 
Hur stor andel av dessa medel prognostiseras nå Knivstas föreningar och kulturutövare 2019 
och hur stor andel kommer stanna i kommunal verksamhet? 
 
 

 

Björn-Owe Björk (KD) 

  



 
 

 
Interpellation till socialnämndens ordförande  
 

Likvärdig äldreomsorg? 
 

Under förra året upphandlades driften av Vilhelms gård vilket medförde minskade 
prognostiserade kostnader för 2019. 

Prognos 2019 Kostnad per brukare 
Estrids gård  
Demens 728 408 kr 
Omvårdnad 815 514 kr 
  
Vilhems gård  
Demens 708 248 kr 
Omvårdnad 770 052 kr 

 

Jag vill därför fråga socialnämndens ordförande: 

Är det rimligt att de ekonomiska förutsättningarna mellan olika äldreboenden skiljer sig åt i 
kommunen?  

Om inte, vilka åtgärder kommer nämnden vidta för att säkerställa likvärdiga förutsättningar? 

 

 

Björn-Owe Björk (KD) 

  

 



 
 

 
Interpellation rörande tillämpning av bostadssociala kontrakt  
 

Övergång från bostadssociala 
hyreskontrakt till förstahandskontrakt. 
 

Enligt Bosättningslagen ska kommunen tillhandahålla bostäder under två år efter att 
Migrationsverket anvisat vissa nyanlända invandrare till kommunen. Det innebär att dessa 
personer via bostadssociala kontrakt under denna period fått bostad i kommunen. 

Då nu två år gått sedan Migrationsverket anvisade ett flertal personer till kommunen i enlighet 
med lagstiftningen så kommer dessa hyreskontrakt sägas upp. 

Enligt mediauppgifter handlar det om 26 hyreskontrakt varav nio hyreskontrakt skulle sägas 
upp i januari då tvåårsperioden löpt ut. Nu har dessa personer istället fått förstahandskontrakt 
då de bedöms ha tillräcklig inkomst. 

 

Jag vill därför fråga den person som det politiska styret anser vara rätt person att svara: 

 

Har det för dessa personer gjorts avsteg eller särskilda anpassningar, och isåfall på vilket sätt, 
jämfört med de krav som normalt ställs för att få hyreskontrakt? 

 

 

Pontus Lamberg (KD) 

 





 
 
 

Samhällsutvecklingsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
 2018-11-05  

 

Utdragsbestyrkande  Justerares signatur  

 

§ 135 
 
Godkännande av detaljplan Södra Ar etapp 1 inför antagande 
SUN-2018/514 

Beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att  

godkänna Detaljplan för Södra Ar etapp 1, Gredelby 1:3, m. fl. , därefter överlämna ärendet till 
kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, service, 
idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger även 
handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel. Då delar av planområdet har ett 
exponerat läge mot E4:an har beaktande tagits till siktlinjer och till bebyggelsens arkitektoniska 
gestaltning. Inom verksamhetsområdet har också hänsyn tagits till de omkringliggande 
landskapsvärdena kring Valloxen då dessa berörs av riksintresse för kulturmiljövården. 
 

Underlag i ärendet 

Sara Andersson, planhandläggare, föredrar ärendet 

Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 84 
Tjänsteskrivelse 2018-10-01 
Plankarta 2018-10-01 
Planbeskrivning 2018-10-22, rev 
Granskningsutlåtande 2018-10-01 

 

Expedieras till 

Akten 
Kommunstyrelsen 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
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 

 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Sara Andersson Datum SUN-2018/514 
Planhandläggare 2018-10-01  
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Godkännande av detaljplan Södra Ar etapp 1 inför antagande 
SUN-2018/514 
 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att  
 
godkänna Detaljplan för Södra Ar etapp 1, Gredelby 1:3, m. fl. , därefter överlämna ärendet 
till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen för antagande. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, 
service, idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen 
medger även handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel. Då delar av 
planområdet har ett exponerat läge mot E4:an har beaktande tagits till siktlinjer och till 
bebyggelsens arkitektoniska gestaltning. Inom verksamhetsområdet har också hänsyn tagits 
till de omkringliggande landskapsvärdena kring Valloxen då dessa berörs av riksintresse för 
kulturmiljövården.   
 
Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2014-12-18 § 232 att ge kommunförvaltningen i uppdrag 
att upprätta förslag till detaljplan för Södra Ar, Gredelby 1:3 m.fl. Ett förslag till detaljplan har 
upprättats med normalt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen.  
 
En behovsbedömning daterad 2015-03-04 har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 
behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan 
betydande miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning behöver upprättas. Kommunen har samrått om behovsbedömning med 
Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 2015-04-24 delar kommunens uppfattning.   
 
Detaljplan för Södra Ar har efter samrådsskedet delats upp i två etapper, var på denna etapp 
utgör den första etappen att gå vidare för antagande. 
 
Detaljplan för Södra Ar etapp 1 har varit utställd på granskning vid två tillfällen. Den första 
granskningen ägde rum mellan den 2018-03-21 till och med den 2018-04-11. Några större 
ändringar föranledde ett nytt granskningstillfälle som ägde rum mellan den 2018-07-04 till 
och med den 2018-08-20. Inkommande yttranden med synpunkter har sammanfattats och 
kommenterats i förvaltningens särskilda granskningsutlåtande.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
En del av detaljplanen har bekostats via plankostnadsavtal. För de fastigheter som vid 
detaljplanläggningens inledning inte tecknat något plankostnadsavtal kommer planavgift 
att tas ut vid kommande bygglov.  
 
I detaljplanen finns mark planlagd som allmän platsmark. I och med detta uppstår ökade 
driftkostnader för Gatuenheten och Parkenheten. 
 
Roslagsvatten AB ansvarar och bekostar för att bygga ut dagvattendammarna samt sköta 
om dessa så att reningsfunktionen bibehålls. Kommunen ansvarar för undanröjning av sly 
som kan uppkomma. Ansvarsfördelningen för Roslagsvatten AB och kommunen dras vid 
högsta vattenytan. 
 
Mark och exploatering ansvarar för tecknande av avtal och överenskommelser samt 
kommande försäljning av kommunalägd mark. 
 
Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för 
genomförandet av planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar 
förrättning för bildande av ledningsrätt.  
 
Byggherren ansvarar för uppförande, drift och skötsel av nybyggnation inom 
kvartersmark.  

Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Granskningsutlåtande  
 
Tillhörande utredningar finns att hämta på hemsidan under pågående planarbete 
Dagvattenutredning 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
För närvarande finns två förskolor inom planområdet. Vid kommande utbyggnad av 
industriområdet kan störningar komma att påverka förskoleverksamheterna.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ar verksamhetsområde är idag kommunens största arbetsområde för ytkrävande  
verksamheter inom lättare tillverkningsindustri och andra mindre störande verksamheter. 
Kommunens intention är att fortsätta utbyggnaden av verksamhetsområdet med  
industriändamål och ser därför ingen lämplighet med förskoleverksamhet i området.  
Störande verksamheter generar ofta buller och tung trafik, vilket har en negativ påverkan 
på dess omgivning och kan utgöra en riskfaktor. Förskolorna kommer att kunna vara 
kvar i området till dess att det tidsbestämda bygglovet löper ut. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Intressekonflikt finns mellan å ena sidan kommunen som inte ser någon lämplighet med 
förskoleverksamhet i ett växande verksamhetsområde med industri, å andra sidan 
fastighetsägaren som vill ha kvar förskolorna i området. 
 
 

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

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

 
Planförslaget har varit utställt på samråd och granskning där barn har möjlighet att yttra 
sig. Kommunen har dock i dagsläget inget forum där dessa frågor hanteras.  
Vid utformning och innehåll av och i byggnaden deltar sakkunniga tjänstemän från 
förvaltningen.  

 
 

 
 

Enligt FN är alla under 18 
år att betrakta som barn 

mailto:knivsta@knivsta.se
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f1

e1 0.0
 Högsta exploateringsgrad
 i bruttoarea per fastighetsyta (procentenhet)

ADMINISTRATIVA BEST MMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dag
planen vinner laga kraft. Upprättad enligt PBL (2010:900)

Kommunen är huvudman för allmän platsmark

Parkmark med plantering, gång-
och cykelväg får angöras,
turistinformation får uppföras

PARK

Våtmark                 Anlagd våtmark med funktion som utjämnings- och reningssmagasin. Tillfartsvägar får anläggas.
  Dike                       Dike för avledning och fördröjning av dagvatten.

EGENSKAPSBEST MMELSER F¥R KVARTERSMARK

Föreskriven markhöjd över nollplanet+0,0 Fasader ska delas upp i mindre element, genom
förslagsvis skiftningar i struktur, kulör och  material.
Utvändiga anordningar och installationer ska ges en
enhetlig gestaltning med hänsyn till landskapsbilden
och det exponerade läget mot E4

Bildväxlande och blinkande skyltar vända ut mot E4
får ej uppföras

f2

Byggnad får inte uppföras

u Marken ska vara tillgänglig för
allmännyttiga underjordiska ledningar

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet+0,0

Grundkarta upprättad av Knivsta kommun 2015-10-05 

Grundkarta ºver Gredelby 1:3 m.fl.

Knivsta kommun, Uppsala lªn

DNR:2014-000708

PLANKARTA

JKR1H1
Industri, lager, kontor, service, idrotts- och
aktivitetsanläggning, handel med skrymmande
varor, ej livsmedelshandel

E Tekniska anläggningar

e2 0000 Största bruttoarea i m2 per fastighetsyta

JKR1D1H1
Industri, lager, kontor, service, idrotts- och
aktivitetsanläggning, vårdmottagning, handel
med skrymmande varor, ej livsmedelshandel

b1
Entreér och utrymningsvägar ska placeras i
fasad som ej är vänd mot E4

Skärmtak får skjuta ut över prickmarkerat område

HUVUDGATA Fordonstrafik med planteringar,
trottoarer samt gång- och cykelvägar

g Området ska vara tillgängligt för
gemensamhetsanläggning

Grundkarta uppdaterad av Knivsta kommun 2018-02-22 
Nina Barclay, Kart- och GIS ingengör 

Dagvatten ska hanteras genom lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD)

Gc-väg Gång- och cykelväg

Egenskap/
administrativ gräns

Höjdkurva

Dike mittlinje
resp. ytterlinje
Gång- och cykelväg

Byggnader

Häck
Slänt
Vägkant
KantstenStaket

Fastighetsgräns

Träd

StödmurMur ytter
Fornlämning

BETECKNINGAR GRUNDKARTA

Administrativ gräns

Byggnader får uppföras 2,5 m från angränsande gata

Lr    Lr Ledningsrätt
Serv       Servitut GA Gemensamhetsanläggning

b2

JKL1H1
Industri, lager, kontor, service, smådjursklinik,
handel med skrymmande varor, ej livsmedelshandel
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INLEDNING   

Handlingar   
Till förslaget hör:   

• Planbeskrivning   
• Plankarta med bestämmelser   

   
Övriga handlingar:   

• Fastighetsförteckning (2018-01-23, Metria)   
• Dagvattenutredning (2015-12-01, WSP)   
• Samrådsredogörelse (2018-02-21)   
• Granskningsutlåtande (2018-10-01) 

  
Bakgrund och tidigare ställningstaganden   
Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 december 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för Södra Ar. Planen genomförs med normalt planförfarande i enlighet med 
Plan- och bygglagen (2010:900).   
  
Ny granskning  
Efter att detaljplan för Södra Ar etapp 1 varit ute på granskning mellan den 2018-03-21 till och med 
den 2018-04-11 gjordes ändringar som bedömdes vara av väsentlig karaktär var på kommunen valde 
att ställa ut detaljplanen på en ny granskning. Den andra granskningen ägde rum den 2018-07-04 till 
och med den 2018-08-20. 
   
Kommunala beslut i övrigt   
Flera markanvisningar i området har resulterat i positiva planbesked. För att samla alla planbesked 
i ett sammanhang beslutades att ge kommunförvaltningen planuppdrag.   
  
Översiktsplan   
I kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP, 2012) ligger aktuellt planområde inom område för ny 
verksamhet, främst kontor, lättare tillverkningsindustri och handel. Den 13 december 2017 antog 
kommunfullmäktige en ny kommuntäckande översiktsplan som ännu inte har vunnit laga kraft.   
I den nya antagna översiktsplanen är området utpekat som det fortsatt viktigaste utvecklingsområde 
för verksamhetsområde. Planförslaget är förenligt med både gällande och den senast antagna 
översiktsplanen.   
  
Detaljplaner   
För området gäller detaljplan Industriområdet Ar Brunnby (0380-P89/14) och detaljplan Brunnby 
hotell (0380-P89/8), bägge antagna 1988. Planerna syftar till den moderna industrins behov av 
koncentrerade och personalintensiva arbetsplatsområden samt till skapandet av  etablerings-
möjlighet för hotell och bilservice.   



    

   
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   

  4   

  
 Bild 1. Detaljplan Ar Brunnby (0380-P89/14)   
  
Vision 2025   
Knivsta kommuns kommunfullmäktige antog 21 mars 2013 ”Vision 2025”. I den beskrivs Knivsta 
som en del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala med 20000-25000 invånare. Knivsta ska vara en 
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.   
 
Policy för full delaktighet   
Utgångspunkten i policyn för personer med funktionsnedsättning är principen om mänskliga 
rättigheter. Den 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. Policyn antogs den 21 mars 2013 av kommunfullmäktige.   
  
Grönstrukturplan   
I grönstrukturplanen för Knivsta kommun, antagen den 7 november 2016 av Samhällsutvecklings-
nämnden, framhävs stöd och vägledande underlag för en bra grönstrukturplanering. Kommunens 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    

   
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   

  5   

planarbete ska ta hänsyn till befintliga naturvärden och arbeta aktivt med att skydda värdefulla 
områden.   
 
Trafikstrategi   
Kommunens trafikstrategi, antagen den 23 oktober 2014, 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 ska öka.   
   
Dagvattenstrategi   
Dagvattenstrategins syfte är att Knivsta kommun genom gemensamma mål ska kunna arbeta för en 
långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering.  Strategin anger riktlinjer och är vägledande för 
hur kommunen ska förhålla sig till dagvattenhanteringen.  Dagvatten är ett gemensamt ansvar och 
strategin riktar sig till samtliga delar av kommunens organisation som berörs av dagvattenfrågan, 
inkl. kommunala bolag. Den riktar sig också till aktörer utanför kommunen: fastighetsägare, 
exploatörer, byggherrar med flera.   
   
Parkeringsnorm för Knivsta kommun   
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika ändamål och ger 
vägledning vid detaljplaneläggning och bygglov. Normen för verksamheter i tätortszonen säger 
minst 2,0 parkeringsplatser och 2,5 cykelparkeringar per 100 kvm BTA.  Vid införande av en bilpool 
kan normen sänkas med 30 %. Exploatörens möjligheter till parkeringslösen prövas i en särskild 
utredning. Bilbesöksintensiv handel prövas i särskilda prövningar.   
  
Behovsbedömning   
Avsikten med behovsbedömning   
När kommunen upprättar en ny detaljplan ska en behovsbedömning av planen utfärdas. Avsikten 
med behovsbedömningen är att kunna förutse och eventuellt förebygga betydande miljöpåverkan. 
För att avgöra om en plan eller ett planprogram kräver miljöbedömning görs först en samlad 
behovsbedömning. Den samlade behovsbedömningen ska klargöra om miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver upprättas. Om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs att en 
MKB för planen tas fram. Om planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan krävs ingen 
MKB.   
 
En behovsbedömning daterad 2015-03-04 har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 
behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. Kommunen har samrått om behovsbedömning med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 
2015-04-24 delar kommunens uppfattning.    
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Planområde   
Planområdet ligger strax väster om E4:an, vid infarten till Knivsta, och omfattar en del av 
kommunens fastighet Gredelby 1:3 samt privatägda fastigheter.   
  

            
 Bild 2. Bilden visar fastigheter inom planområdet    
 

Syfte    
Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, service, 
idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger också 
handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel. Då delar av planområdet har ett exponerat 
läge mot E4:an ska beaktande tas till siktlinjer och till bebyggelsens arkitektoniska gestaltning. Inom 
verksamhetsområdet ska också hänsyn tas till de omkringliggande landskapsvärdena kring Valloxen 
då dessa berörs av riksintresse för kulturmiljövården.   
   
   
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER   
Bebyggelse, verksamheter och service   
Ar verksamhetsområde är kommunens enda större sammanhängande område för lättare industri, 
kontor och handel. Områdets ursprungliga syfte, då det upprättades i slutet på 80-talet, var att 
tillmötesgå framtida tillverkningsindustri och storarbetsplatser. Förfrågningar har genom åren 
inkommit till kommunförvaltningen om att etablera verksamheter som inte är förenliga i gällande 
detaljplan. Bebyggelsen är låg och fastigheterna är relativt stora i förhållande till byggnaderna. 
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Befintliga fastigheter i området kommer i och med upprättande av ny detaljplan att ges en flexiblare 
användning och utrymme för ytterligare service i området.    
   
Placering och utformning    
Planområdet har ett exponerat läge och är bland det första man möter av Knivsta när man närmar 
sig orten från E4:an. Det är därför av stor vikt att bebyggelsen bidrar till ett positivt och välkomnande 
tillskott i dess geografiska läge. Det ska ske med en medveten och omsorgsfull gestaltning där fokus 
läggs på detaljer och materialval. Förhållandet mellan bebyggelsen och det relativt öppna landskapet 
bör vara ledande på ett sätt som tar hänsyn till värdena i dess omgivning, både vad det gäller 
byggnadernas gestaltning och placering i landskapsrummet. För att byggnaderna inte ska kännas allt 
för långsträckta och homogena bör fasaderna delas upp i mindre element, genom förslagsvis 
skiftningar i struktur, kulör och material. Utvändiga anordningar och installationer bör ges en 
enhetlig gestaltning.   
   
Områdets tomter ska vara prydliga och välordnade för att ge ett tilltalande intryck för besökare och 
förbipasserande. Upplag och uppställningsplatser bör utformas med målet att uppnå en tilltalande 
helhetssyn. Förslagsvis kan dessa ytor ramas in av växtlighet eller dylikt för att på så sätt bidra till 
verksamhetsområdets estetiska värden.    
   
I planarbetet har viktiga siktlinjer och landskapets karaktäristiska drag beaktats. Byggnader med 
synläge från E4:an har planlagts med en nockhöjd på 14 meter, vilket anses vara skäligt i relation 
till topografin och till den övriga landskapsbilden kring Valloxen som är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Bild 3 visar hur verksamhetsområdet ter sig i landskapsrummet. 
Detaljplaneområdet ligger i en dalgång med omkringliggande höjdpartier med skog.  En nockhöjd 
på maximalt 14 meter kommer inte att dominera den kuperade landskapsbilden.   
 

   
  Bild 3. Fotot visar planområdets siktlinjer från E4:an   
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Följande planbestämmelse, med lagstöd i plan- och bygglagen (2010:900) 4kap. 16§, har införts i 
plankartan med hänsyn till landskapsbilden.    
 
f1           Fasader ska delas upp i mindre element, genom förslagsvis skiftningar i struktur, kulör och 
             material. Utvändiga anordningar och installationer ska ges en enhetlig gestaltning med  
             hänsyn till landskapsbilden och det exponerade läget mot E4  
  
Verksamheter och handel  
I och med upprättande av ny detaljplan kommer en flexiblare användning och utrymme att ges i 
området. Bland annat har användningsbestämmelse för idrott- och aktivitetsanläggningar 
tillkommit. Knivsta kommun har idag ett livaktigt föreningsliv och ser ett ökat behov och intresse 
för ändamålsenliga anläggningar.   
  
I gällande detaljplan Industriområdet Ar Brunnby (0380-P89/14) finns en planbestämmelse som 
reglerar handel. Den medger att handel med skrymmande varor får uppföras, dock ej handel med 
livsmedel. Denna planbestämmelse kommer att kvarstå. I enlighet med Plan- och bygglagen 
(2020:900) 4 kap. 37§ är det möjligt att utesluta handel med livsmedel i en del av ett område om det 
finns skäl av betydande vikt. Knivsta kommun har i en tidigare handelsutredning (Nordplan, 2008) 
utrett vad som krävs för att skapa en totalt sett ändamålsenlig handelsstruktur i kommunen. I 
utredningen framkommer vilket läge som anses mest fördelaktigt för etablering av ny 
dagligvaruhandel. Utredningen påvisar att lägen vid Sågen-området (Knivstas centrala kärna) är 
mest gynnsamt, både utifrån omsättningsmöjligheter och ur trafikalstringshänseende.    
  
I kommunens fördjupande översiktsplan (2012) framförs att kommersiell service bör koncentreras 
till Sågen-området och att verksamheter som inte är förenliga med en småstadskaraktär bör förläggas 
utanför tätorten. Detsamma framförs också i den senast antagna, ej lagakraftvunna, översiktsplanen 
(2017).  Kommunen har med stöd av detta valt att fortsätta begränsa handel med livsmedel inom 
verksamhetsområdet.  
  
Tillgänglighet   
Den fysiska planeringen har en betydande roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till olika 
målpunkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 
busshållplatser, övergångsställen och entréer.    
   
All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och lagstiftning avseende 
tillgänglighet. I samband med utbyggnad i området ska god tillgänglighet till entréer säkerställas 
och framkomlighet för alla tryggas. Tillgängligheten prövas i detalj i bygglov- och 
byggsamrådsskedet. Följande ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga:   
  

- Alla offentliga byggnader och platser   
- Alla servicelokaler   
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- Alla nya arbetsplatser   
   
Inom verksamhetsområdet Ar ska gång- och cykelväg byggas ut längs Carl von Paykulls väg, 
Hyvelgatan upprustas samt behov och lägesutformning av busshållplatser ses över. Dessutom ska 
belysning på gång- och cykelytor och vid viktiga målpunkter vara utformad och ha sådan ljusstyrka 
att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa.    
  
Konsekvenser    
Planförslaget innebär att nya byggrätter tillkommer i området, vilket ger förutsättningar för nya 
verksamheter att etablera sig i Knivsta kommun.  
 

  
   Bild 4. Rödmarkerat område visar riksintresset för kulturmiljövården   
 
Enligt kartan (Bild 4) kan utläsas att ingen ny byggrätt är förlagd inom riksintresseområdet för 
kulturmiljövården än vad som redan är tillåtet i den befintliga detaljplanen för området. 
Planförslagets effekter på läsbarhet och upplevelse av kulturmiljön uppskattas därför inte bli större 
än den effekt som den befintliga bebyggelsen inom området redan medför.  
  
Inom riksintresset skär idag E4:an genom det öppna landskapet, utöver det finns också luftburna 
kraftledningar som passerar och påverkar den visuella kontakten med omgivningen. Kommunen har 
valt att behålla höjdpartierna med skog inom området för att dessa ska dominera siktlinjerna både i 
och utanför planområdet. Därtill har högre krav ställts på den arkitektoniska utformningen än vad 
tidigare bestämmelser medgav för området.  
  
Natur, mark och vatten   
Planområdet består av redan ianspråktagen mark för verksamhetsområdet Ar med intilliggande 
lokalgator, gång- och cykelbanor, bussterminal samt genomfartsleden Gredelbyleden. Centralt i 
området finns ett höjdparti som enligt gällande detaljplan är naturmark. Söder om Gredelbyleden 
och bussterminalen finns ett större sammanhängande skogsområde, Kölängen. Det centrala 



    

   
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   

  
10   

höjdpartiet i planområdet kommer till stor del att bevaras. Tillgängligheten till det större 
sammanhängande skogsområdet söder om Gredelbyleden säkras genom goda gång- och 
cykelförbindelser.   
   
I grönstrukturplanen för Knivsta kommun (2016) som tagits fram på uppdrag av 
kommunfullmäktige, framhävs stöd och vägledande underlag för en bra grönstrukturplanering. 
Kommunens planarbete ska ta hänsyn till befintliga naturvärden och arbeta aktivt med att skydda 
värdefulla områden. Planområdet gränsar till mark som delvis ligger inom riksintresseområde för 
kulturmiljövården, landskapet vid Valloxen och Säbysjön. Riksintresset är en framträdande 
koncentration av äldre järnåldersgravfält som tillsammans med yngre gravfält visar på bebyggelsens 
förändringar från förhistorisk till historisk tid.   
   
Konsekvenser    
Mark som idag inte är bebyggd intill Gredelbyleden och Ar-terminalen kommer att bebyggas då 
detaljplanen medger nya byggrätter där. En utökning av befintliga fastigheter kommer att påverka 
mark och vegetation.   
   
Kommunens grönområden ska vara tillgängliga och ha tydliga entréer samt kopplas samman med 
gång- och cykelvägnätet. I den fysiska planeringen tas även hänsyn till nåbarheten, det vill säga att 
det ska finns trafiksäkra förbindelser med god tillgänglighet via gång- och cykelvägar och med 
möjlighet till kollektivtrafik och parkering i nära anslutning.    
  
Geoteknik    
  

  
 

Den geologiska kartan visar att större delen av området utgörs av berg och morän med god bärighet.   

    Bild 5.         Geologisk karta. Källa   :       SGU       
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Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer   
Dagvatten är regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator, parkeringar och 
annan mark och leds via diken och ledningar till vattendrag eller sjöar.  Rätt utnyttjat är dagvattnet 
en resurs för grönska och rekreation i tätorten och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Dagvatten kan 
bli ett problem genom att lokalt ge höga vattenflöden, men också genom att det tar med sig 
föroreningar ut i vattendragen.   
   
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om kraven på kvaliteten i vatten och är styrande för 
myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser vid tillståndsprövning enligt 
miljöbalken eller vid planläggning enligt plan- och bygglagen.   
   
Lövstaån uppströms Valloxen   
Lövstaån uppströms Valloxen är i dagsläget en lång rad uträtade diken som delvis är kulverterade. 
Endast den sista dryga kilometern ner mot sjön har ett naturligt lopp. I den fastställda statusen från 
2009 anges den ekologiska statusen till måttlig och kemiskt ytvattenstatus, exklusive kvicksilver, 
till god. På grund av övergödning och morfologiska förändringar har ekologisk status en tidsfrist till 
2027 för att uppfylla god status.    
   
Knivstaån   
Knivstaån som rinner genom tätorten börjar i Lunsen som Pinglaström och rinner så småningom via  
Knivsta och Alsike tätorter ut i Garnsviken. Inom Knivstaåns avrinningsområde ligger sjöarna 
Valloxen och Säbysjön. Valloxen hör till de näringsrika lerslättsjöar som är känsliga för ytterligare 
näringstillförsel och för föroreningar. Den har klassificerats som ekologiskt känsligt område och 
bedöms inte uppnå god kemisk status på grund av förhöjda halter kvicksilver. Knivstaåns sträckning 
genom Knivsta är inte utpekad som vattenförekomst idag, men förväntas få en sådan status med 
tillhörande miljökvalitetsnormer inom kort.   
   
För att klara miljökvalitetsnormerna för vatten och inte riskera att försämra vattendragens ekologiska 
och kemiska status behöver föroreningstransporten i dagvatten från ny bebyggelse minimeras. Vid 
nybyggnation ska arbete med dagvattens uppkomst förhindras genom att se till att vatten fördröjs 
eller infiltreras lokalt.   
   
En dagvattenutredning har upprättats av WSP (2015-12-18). Utredningen redovisar effekterna av 
rekommenderande dagvattenåtgärder som också dimensioneras med hänsyn till riktvärden för 
tillräcklig rening till recipienterna. Rapporten visar att reningsåtgärder är motiverade för att erhålla 
tillräckligt låga utsläpp av förorenade ämnen till recipienterna.   
  
Dagvattenutredningen ska tjäna som underlag för fastighetsägare i området. Generella förslag på 
åtgärder som kan appliceras på kvartersmark redovisas i den genomförda dagvattenutredningen.     
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Bild 6. Karta över Lövstaån och Knivstaån, Källa: Dagvattenutredning (2015-12-01, WSP)  
   
En sammanfattning av rekommendationerna:   
- Takavvattning sker via utvändiga stuprör som förses med utkastare   
- Höjdsättning av marken görs så att dagvattnet rinner bort från byggnader   
- Materialval för tak, hängrännor, stuprör, armatur, räcken etc. utförs så att läckage av 

tungmetaller minimeras   
- Parkeringsplatser och övriga hårdgjorda ytor på kvartersmark (exempelvis stensatta uteplatser, 

promenadstråk, entréer) utförs där det är möjligt i genomsläppliga material och/eller avvattnas 
mot en grönyta innan vattnet når ledningsnätet. Detta för att ledningsnätet inte ska överbelastas. 
Vikten av dialog med exploatörer för att skapa förståelse för varför denna typ av åtgärder är 
nödvändiga kan inte nog understrykas   

- Damm/översvämningsyta anläggs    
- Diken i området breddas för att kunna ta hand om det ökade flödet   

  

  
         Bild 7. Förslag på parkering med dagvattenlösning, Källa: Dagvattenutredning (2015-12-01, WSP)   
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Utredningen visar flera möjliga områden för fördröjning. En naturlig vattendelare löper genom 
området i nord-sydlig riktning, vilket innebär två avrinningsområden, ett västerut och ett österut. 
För det västra avrinningsområdet föreslås en ny damm/översvämningsyta längs med diket mot 
Trunstaträsket där fördröjning och rening kan ske. Den nya dammen/ översvämningsytan förväntas 
ha en god reningseffekt på grund av det nya fördröjnings- och reningssteget, men också tack vare 
att dagvattnet avrinner genom diken och via Trunstaträsket, innan flödet når recipienten. 
Dagvattendammen är förlagd i en lågpunkt strax utanför industriområdet dit flöden vid extrema 
regnsituationer kan ta sig till. Lokala lågpunkter förekommer dock inom området, varpå det vid 
nybyggnation är särskilt viktigt att tänka på att hus placeras högre än gator och med 
säkerhetsmarginal mot diket som avrinner åt sydost mot Trunstaträsk.  För det östra 
avrinningsområdet sker en uppdelning av flödena innan det slutligen når Lövstaån i två olika 
punkter. Eftersom Lövstaån uppströms Valloxen är en vattenförekomst med miljökvalitetsnormer 
krävs rening av dagvattnet innan det släpps ut. Även den korta sträckan ner till Valloxen, en sjö som 
också den bör skyddas, gör att reningsåtgärder är påkallade. För det östra avrinningsområdet föreslås 
även här en damm som fördröjnings- och reningsåtgärd.   
   
Avvattning från Gredelbyleden och från området söder om Gredelbyleden sker till vägdiken som 
ansluter till recipienten via ledning under E4:an.   
  
  

  
      Bild 8. Systemlösning, Källa: Dagvattenutredning (2015-12-01, WSP)   
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Följande planbestämmelser, med lagstöd i plan- och bygglagen (2010:900) 4kap. 5§, har införts i 
plankartan med hänsyn till dagvatten och påverkan på recipienter.    
   
Våtmark              Anlagd våtmark/dagvattendamm med funktion som  fördröjnings- och 
                            reningsfunktion   
   
Dike                    Dike för avledning och fördröjning av dagvatten   
   
Konsekvenser   
Flödena och föroreningarna ut från området kan hållas på dagens nivå om de föreslagna 
fördröjningsåtgärderna i form av dammar/översvämningsytor utförs. Om området bebyggs enligt 
detaljplanen och på ett liknande sätt som omkringliggande fastigheter kommer de hårdgjorda ytorna 
att öka och så även flödena. Med små åtgärder på samtliga nya fastigheter kan en alltför stor 
flödesökning undvikas.    
   
Fördelen med en dagvattendamm är att dagvattnet renas från bland annat tungmetaller. För att 
dagvattendammen ska uppfylla sin renande och fördröjande funktion krävs regelbunden skötsel av 
den. Inlopp och utlopp från anläggningarna behöver renas och vegetation i dess slänter behöver 
skördas vid behov.   
  
Gator och trafik  
Gång- och cykeltrafik   
Det finns goda förutsättningar att röra sig till fots eller med cykel till och från planområdet. En gång- 
och cykelväg går längs Gredelbyledens västra sida och Brunnbyvägens östra sida. En utbyggnad av 
gång- och cykelvägen längs Carl von Paykulls väg är under genomförande. Lokalgatorna i området 
är tillräckligt breda för att gående, cyklister och fordon ska kunna mötas.   
   
Kollektivtrafik   
Bussterminalen och pendlarparkeringen vid Ar är belägen centralt i området med regionbussar till 
bl.a. Uppsala, Arlanda flygplats och Norrtälje. Lokalbussar som trafikerar Alsike och Knivsta angör 
även här. Det tar cirka 5 minuter till bussterminalen vid Knivsta station där anslutande pendel- och 
regiontåg trafikerar flera gånger per dag.   
   
Gatunät och trafik    
Planområdet avgränsas i norr av lokalgatan Lodgatan, i väst av Brunnbyvägen och i söder av 
genomfartsleden Gredelbyleden. Inom planområdet går lokalgatorna Hyvelgatan, Rubanksgatan 
samt Carl von Paykulls väg som bland annat leder ut till byarna Marma och Lagga. Syftet med 
planarbetet är att gatornas karaktär ska återspegla dess funktion samt skapa omväxling och variation 
i gatumiljön. En hög belysningsstandard och tydliga funktionella gatu- och orienteringsskyltar ska 
bidra till kvalitén.    
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Parkering   
Kommunens möjligheter till styrmedel i parkeringsfrågor läggs fast i Plan- och Bygglagen (PBL). I 
en detaljplan får kommunen bestämma krav på utrymme, placering och utformning av parkering 
samt om viss mark eller byggnad inte får användas för parkering. Fastighetsägaren är skyldig att 
ordna parkeringsutrymme på den egna fastigheten eller i dess närhet. Planområdets läge ger en 
parkeringsnorm på 2,0 bilar/100 m² BTA. Normen för hotell och bilbesöksintensiv handel prövas i 
särskilda utredningar i enlighet med kommunens P-norm antagen den 22 oktober 2013 av Bygg- 
och miljönämnden.   
   
Detaljplanen ger utrymme för att anordna parkering på egen fastighet. För att ersätta de 
parkeringsplatser som bortfaller i och med den nya byggrätten intill pendlarparkeringen, utökas 
parkeringsområdet vid terminalen. Den utökade ytan kommer att inrymma ca 70 parkeringsplatser. 
Utöver det tillkommer cykelparkering.   
   
Konsekvenser    
Det befintliga gatunätet kommer att kvarstå. Gaturummet är i den nuvarande detaljplanen avsiktligt 
ritade med en sektion så bred att de rymmer körbana, gång- och cykelbana och grönyta/dike.   
  
Kulturmiljö och fornlämningar   
Planområdet har en nära anslutning till Valloxen där en framträdande koncentration av äldre 
järnåldersgravfält tillsammans med yngre gravfält visar på bebyggelsens förändring från förhistorisk 
till historisk tid. Med tanke på planområdets nära anslutning till Valloxen är det av stor vikt att värna 
om den visuella kontakten mellan den befintliga miljön och ny bebyggelse.   
   

 
                  Bild 9. Fornlämningar inom planområdet och i nära angränsning 
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Inom det aktuella planområdet återfinns en fornlämning i form av en gravgrupp med fyra gravar 
från järnålder (Östuna 230, 231, 233, 235), belägen på moränhöjden i planområdets norra del.  
  
Strax öster om planområdet finns en lämningstyp i form av ett gravfält. Gravfältet är ca 75x40 m 
(Ö-V) bestående av ca 15 runda stensättningar, 3-8 m i diametern och 0,2-0,6 m höga.   
  
Kommunen vill betona att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka 
eller på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen.    
  
I planområdet, intill cirkulationsplatsen längs Gredelbyleden, finns ett torp i form av en låg parstuga 
av föråldrad typ. Torpet går vid namn Skräddarbo. I gällande detaljplan, Ar Brunnby (0380-P89/14), 
medges bostadsändamål för där torpet Skräddarbo står placerat. Med dagens riktlinjer är 
bostadsändamålet inte förenligt med de säkerhetsavstånd och bullerkrav som finns framtagna, var 
på kommunen har valt att ta bort den q-bestämmelse som finns för torpet i nuvarande detaljplan.    
 
Sociala förhållanden    
Trygghet och säkerhet   
Med fler aktörer inom planområdet och bättre nyttjande av befintlig mark nära kollektivtäta 
transportleder, både ur gång, cykel, kollektiv- och bilsynpunkt tillkommer en mer säker, trygg och 
tilltalande miljö att tillföras. En utbyggd gatubelysning längs med gång- och cykelbanorna kommer 
också att bidra till den upplevda trygga miljön och till att framkomligheten ökar.    
  
Jämställdhet och barnperspektivet   
Barnens och ungas intresse och behov med anknytning till boende, fritid och skola har alltmer 
uppmärksammats, inte minst i stadsbyggnadssammanhang. Behoven växlar över tiden i takt med 
barnens ålder och utveckling. Planläggningen syftar till att ge förutsättningar för att allsidigt 
tillgodose behoven, men huvudsakligen formuleras förutsättningarna i detalj först vid 
genomförandet av planen. I denna detaljplan bidrar exploateringen av kollektivtrafiknära mark till 
att skapa möjligheter för alla människor i samhället att röra sig mer fritt. Med grönkorridorer inom 
planområdet skapas en social tillgänglighet för gående och med cykel till platser utanför 
planområdet.   
   
Inom planområdet planeras inga bostäder och yngre barn förväntas ej vistas i området utan vuxnas 
sällskap. Barn och unga som passerar området kan röra sig tryckt på i första hand gång- och 
cykelvägen längs Brunnbyvägen och Gredelbyleden.    
  
Teknisk försörjning   
Vatten och avlopp    
Inom planområdet finns befintliga kommunala vatten- och avloppsledningar utbyggda i gatumark. 
De tillkommande fastigheterna ligger inom verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen och kommer att få förbindelsepunkt i fastighetsgränserna. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) ska ske på varje fastighet, spillvatten kommer att ledas till 
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Knivsta reningsverk. Dricksvattnet kommer från Norrvattens vattenverk i Järfälla kommun med 
Mälaren som råvattentäkt.    
   
Brandpost   
Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan 
ordnas.   
   
El, tele, bredband och uppvärmning   
Fjärrvärmeledningar finns delvis utbyggt i området. Befintlig kanalisation för tele finns utmed 
fastighetsgränser. Anläggningar för el finns inom och i närheten av planområdet. Kablar kan 
förläggas i lokalgator för att försörja planerad bebyggelse. Kanalisation för fiberdragningar för tele, 
bredband och övrig kommunikation finns i området och kommer att kvarstå. Inom planområdet finns 
mark för transformatorstationer, master och telestation som kommer att kvarstå.  
   
Avfall   
Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. 
Verksamheter inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt. 
Vid nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. 
Soputrymmen ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar 
utan backande rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med 
funktionsnedsättning obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen 
utan i efterföljande bygglov.    
  
Riskbedömning   
Räddningstjänst   
Insatstiden för räddningstjänsten kommer att understiga 10 minuter. Insatstiden innebär 
anspänningstid, körtid samt angreppstid. Knivsta brandstation ligger nära planområdet, men det är 
en deltidsstation, vilket medför en anspänningstid på 5 min på kvällar och helger. Utöver det ingår 
någon extra minut för angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs innan 
bygglov beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats ska 
maximalt vara 50 m. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter detaljutformning inte medger 
tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas enligt gällande regler.    
   
Farligt gods   
Planområdets gräns ligger ca 200 meter från E4:an som är av riksintresse för kommunikationer och 
utpekad transportled där fordon med farligt gods kan färdas. Riskavståndet bedöms ligga på en 
acceptabel nivå. Vid byggande av industri eller annan verksamhet ska erforderliga  skyddsåtgärder 
vidtas inom anläggningen. Skyddsåtgärder med avseende på riskkällor inom anläggningen regleras 
inte i detaljplanen utan hanteras i kommande processer som bygglov och tekniskt samråd.    
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Störande ljus   
För att minimera störande ljus och liknande bör belysningsmaster och annan belysning utformas och 
riktas på sådant sätt att belysningen faller inom aktuell tomt.    
   
Följande planbestämmelser, med lagstöd i plan- och bygglagen (2010:900) 4kap. 9§, har införts i 
plankartan med hänsyn till planområdets närhet till E4:an.   

   
b1           Entréer och utrymningsvägar ska placeras i fasad som ej är vänd mot E4   
   
f2            Föränderliga och blixtrande skyltar vända ut mot E4 får ej uppföras    
  
Kraftledning   
Svenska kraftnät har ledningsrätt för en luftburen 220 kV-ledning som går i nord-sydlig riktning 
strax utanför planområdet.    
   
Svenska kraftnät, som förvaltar 220 kV-ledningen har en magnetfältspolicy som innebär att ny 
bebyggelse, där människor vistas varaktigt, bör placeras på ett sådant avstånd att magnetfältsvärdet 
inte överstiger 0,4 mikrotesla, på årsmedelbasis. Avståndet baseras på årsmedelströmmen för 
kraftledningen och eftersom det inte finns några gränsvärden för magnetfält ska avståndet betraktas 
som en rekommendation till beslutande myndighet.     
  
Explosiva varor får inte placeras närmare än 100 meter från 220 kV-ledningen. Brandfarliga varor 
får inte placeras närmare än 45 meter från 220 kV-ledningen.   
   
Placering av bensinstation   
Invid en bensinstation förekommer bland annat störningar i form av buller, lukt och höga halter av 
kolväten.  Med hänsyn till de långsiktiga hälsoeffekterna är det i regel dessa aspekter som blir 
dimensionerande när frågan om avstånd mellan bebyggelse och bensinstationer ska avgöras.    
   
Föreskrifter för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer ska följas. Tankbilar 
ska undvika att backa vid påfyllning av cisternerna. Säkerhetsavstånd och tankbilarnas trafikföring 
vid påfyllning av cisterner diskuteras i detalj i bygglovsskedet.   
   
För att minska riskexponeringen för de människor som kommer att uppehålla sig inom området har 
bensinstationerna placerats längs med Gredelbyleden. Detta förväntas medföra att 
trafikströmningarna koncentreras längs huvudgatan.   
    
AGA gas   
AGA gas är en verksamhet i Knivsta kommun som bedömts som särskilt riskfylld. Verksamheten 
är belägen ca 115 m från detaljplaneområdets närmaste gräns och ca 600 m från närmaste 
drivmedelshandel. Skyddsavståndet ligger på 25-100 m från cisternerna beroende på verksamhet 
samt ett riskavstånd på ca 300 m för ett värsta scenario.    
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Konsekvenser   
Vid utformning och placering av byggnader kan en eventuell olycka förebyggas och lindras. Bland 
annat kan man genom att installera nödbrytare för ventilationen, förstärka fönster, placera bort 
luftintaget från riskkällan och utföra fasad mot riskkälla i obrännbart material minimera 
konsekvenserna.    
   
Samtliga riskavstånd har tagits i förebyggande syfte för att lämna avstånd mellan riskkällor och 
skadeobjekt.  Samtliga fastigheter ska tillgängliggöra infart för räddningsfordon och förbereda för 
lämpliga angreppsvägar för en säker utrymning om olyckan skulle vara framme.   
  
Störningar   
Buller   
Det planerade industriområdet kan komma att medföra viss ökning av fordonstrafik samt viss 
bullerökning från industriverksamhet om planförslaget byggs fullt ut.    
   
Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 200 m. Mellan verksamhetsområdet och 
bostadsområdet ligger ett skogsparti och åkermark som har en dämpande effekt för bulleralstring.  
Det höga naturpartiet inom planområdet ses även det ha en positiv effekt för ljudnivån. Vid 
lokalisering av ny verksamhet i området kan ytterligare bullerdämpande åtgärder komma att vidtas.  
Buller som kan orsakas av verksamheter inom området hanteras i samband med bygglov.    
För buller från industriell verksamhet bör följande riktvärden inte överskridas:   
50 dB(A) ekvivalent utomhus, dagtid 07-18   
45 dB(A) ekvivalent utomhus, kvällstid 18-22   
40 dB(A) ekvivalent utomhus, nattetid 22-07   
50 dB(A) maximalnivå utomhus, nattetid 22-07   
  
Ljus   
Digitala skyltar som är bildväxlande eller bländande får inte uppföras riktat mot E4:an då dessa kan 
distrahera bilförare.    
   
Markföroreningar   
Det finns inga kända markföroreningar i dagsläget. Vid rivning av byggnader och anläggningar är 
det lämpligt att om möjligt återanvända material. Påträffas förorenade massor ska bygg- och 
miljönämnden underrättas. Farligt avfall ska avlägsnas och en plan för hantering av förorenade 
massor ska finnas innan rivning påbörjas.   
   
Markradon   
Marken klassas som normalradonmark och byggnader ska därför utföras radonskyddande.   
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Hållbarhet   
Knivsta är medlem i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Genom luftvårdsförbundet får 
kommunen tillgång till modellberäkningar av luftföroreningssituationen i kommunen. Utsläpp av 
växthusgasen koldioxid bidrar till växthuseffekten och måste minska. Den största andelen utsläpp 
kommer från uppvärmning av bostäder, lokaler och transporter. Tillkommande bebyggelse i 
anslutning till befintligt fjärrvärmenät bör kopplas till fjärrvärmenätet för att på så sätt minska 
utsläppen av växthusgaser.   
  
   

GENOMFÖRANDE   
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.   
  
Organisation   
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av kommunfullmäktige tredje kvartalet 
2018.   
   
Tidplan   
Samråd – första kvartalet 2016   
Granskning – tredje kvartalet 2018   
Antagande – tredje kvartalet 2018   
Laga kraft – tredje kvartalet 2018   
  
Markägoförhållande   
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 
förteckningen.   
  
Huvudmannaskap, arbetsfördelning   
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för att gator och parker byggs ut samt kommande drift och underhåll av dessa.   
  
Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark.    
   
Knivstavatten AB (dotterbolag till Roslagsvatten AB) är huvudman för den allmänna va- 
anläggningen i Knivsta kommun. Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för drift och underhåll 
av den allmänna va-anläggningens ingående delar som ledningar, brunnar, ventiler, pumpstationer 
m.m.  Därutöver finns huvudmän för el- och kommunikationsledningar i området.   
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Roslagsvatten AB ansvarar och bekostar för att bygga ut dagvattendammarna samt sköta om dessa 
så att reningsfunktionen bibehålls.  
   
Ansvarsfördelning:   

• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för upprättandet av detaljplan.   
• Bygg- och miljökontoret ansvarar för myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn.   
• Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildnings- och 

anläggningsåtgärder på fastighetsägarens initiativ och bekostnad efter ansökan.   
• Mark och exploatering ansvarar för träffande av erforderliga avtal och överenskommelser.   
• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för anläggande av allmän platsmark.   
• Roslagsvatten ansvarar för utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar i anslutande 

gatumark samt utbyggnad av dagvattendammar.   
• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark.   
• Byggherren ansvarar för uppförande, drift och skötsel av nybyggnation inom kvartersmark.   

Fastighetsrättsliga frågor   
Fastighetsbildning   
Detaljplanen ger ett underlag för fastighetsbildning och samfällighetsförrättning. Vid 
fastighetsbildning ombesörjer kommunen för ansökan och sakägare står för kostnaden.   
 
E-området, längst öster ut i plankartan, kan styckas av som egen fastighet. Tillfart till fastigheten är 
tänkt att gå längs intilliggande naturområde där kommunen har för avsikt att anlägga en tillfartsväg 
till den planerade dagvattendammen. Tillfart kan i annat fall också säkras genom servitut på 
intilliggande fastighet. 
  
De gulmarkerade fälten på bilden nedan visar nytillkommen kvartersmark inom planområdet. En 
del fastigheter, Gredelby 1:26, 1:25, 1:4, 1:36, 1:34, 1:31, 23:2 och 23:1, kommer att ges möjlighet 
till att utöka den befintliga fastigheten genom markköp av kommunen. Utökning av befintliga 
fastigheter sker genom fastighetsreglering. 
  
De orangemarkerade fälten är kommunalägd mark som ger upphov till nytillkomna byggrätter. 
Tillkommande byggrätter möjliggör för både fastighetsreglering och avstyckning.  
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Tillkommande pendlarparkering  

Ökad byggrätt för befintliga 
fastigheter  

Tillkommande byggrätt  

  
  
  
  
    
  
   

  
 
 

Bild 10. Översiktlig redovisning av tillkommen kvartersmark inom planområdet  
  
Ansökan om lantmäteriförrättning    
Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 
planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 
ledningsrätt.   
   
Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter   
Servitut och ledningsrätter för befintliga ledningar inom kvartersmark markeras med u-område på 
plankartan.    
   
Planområdet berörs av två gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark och markeras med g på 
plankartan. Den ena avser in- och utfart och belastar Gredelby 28:7 till förmån för Gredelby 28:1. 
Den andra gemensamhetsanläggningen avser gemensamt utrymme till förmån för Gredelby 28:2, 
28:3, 28.4 och 28:5.   
   
Befintliga servitut redovisas i detaljplanens tillhörande fastighetsförteckning.   
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Ekonomi och avtal   
Detaljplanen har till en del bekostats via plankostnadsavtal. För de fastigheter som vid 
detaljplanläggningens inledning inte tecknat något plankostnadsavtal kommer planavgift att tas ut 
vid kommande bygglov.  
  
Knivsta kommun ska bekosta utförandet av gator, belysning och gång- och cykelvägar på allmän 
platsmark. Exploatörerna svarar för de kostnader som belastar deras del av fastigheten Gredelby 1:3.   
  
Roslagsvatten AB ska bekosta utbyggnaden av dagvattendammarna.   
   
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och 
dagvatten. När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller 
avgiftsskyldighet enligt lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som 
vid meddelandet äger fastigheten enligt då gällande va-taxa. Om fastigheter bygger ut eller ändrar 
ändamål finns skyldighet att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen ABVA, 
allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.   
  
Teknik   
El   
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. All eventuell flytt/förändring av 
befintligt nät utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vid eventuella schaktningsarbeten 
ska kabelutsättning begäras. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden 
av plangenomförandet.   
   
Vatten och avlopp   
De nya fastigheterna ska anslutas till det allmänna va-nätet. För exakt anslutningspunkt ska kontakt 
tas med Roslagsvatten AB.   
   
Brandpost   
Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan 
ordnas.   
 
Tele  
Telestation finns belägen i planområdets östra del. Tillfart till stationen kan säkras genom servitut 
på intilliggande fastighet. I samband med utbygganden av den närliggande dagvattendammen 
kommer också en tillfartsväg anordnas. Denna skulle förslagsvis också kunna nyttjas vid åtkomst 
av telestationen.   
  
Dagvatten   
Ledningsnät för dagvatten finns utbyggt inom området. I det västra avrinningsområdet ligger 
ledningssystem i gatorna Hyvelgatan och Brunnbyvägen och leds sedan ut i ett dike väster om  
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Brunnbyvägen. Det östra avrinningsområdet består av ett antal kortare ledningssträckor. Dagvatten 
ska fördröjas och renas innan det leds till allmänna dagvattenledningar för att dels undvika 
grundvattensänkningar och dels rena dagvatten från parkeringsytor.    
   
För dagvattendammar på allmän plats ansvarar Roslagsvatten AB för utbyggnad och skötsel så att 
reningsfunktionen bibehålls. Kommunen ansvarar för gallring och rensning runtomkring. För 
dagvattendammar krävs inspektion av inlopp, utlopp och brädd. Tillsyn görs några gånger per år 
och bortrensning av skräp, sediment och växtrester görs vid behov.   
  
Vid kommande anläggning av den dagvattendamm som är placerad intill Svenska Kraftnäts 
luftledning ska vidare samråd genomföras med Svenska Kraftnät för att klargöra dagvattendammens 
mer specifika läge.  
   
Fjärrvärme   
Vattenfall AB Värme Uppsala är huvudman för fjärrvärme i området. Planområdet kan anslutas till 
fjärrvärmenät. Eventuell flytt, rivning och deponering av befintliga fjärrvärmeledningar bekostas av 
byggherren eller regleras via markavtal mellan Knivsta kommun och Vattenfall.   
   
Utredningar inför bygglovsprövning   
Byggherrarna bekostar de utredningar som är nödvändiga för bygglovsprövningen.   
   
Markföroreningar   
Om markföroreningar påträffas ska dessa rapporteras till tillsynsmyndighet.   
  
Administrativa frågor   
Huvudmannaskap   
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.   
   
Genomförandetid   
Planens genomförandetid är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).   
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MEDVERKANDE I PROJEKTET   
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen.    
   
KOMMUNFÖRVALTNINGEN   
Samhällsbyggnadskontoret   
   
Moa Odin   
Planchef     
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Handläggare Datum Diarienummer 
Sara Andersson 2018-10-01 BMK 2014-000708 

 

 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Detaljplan för Södra Ar, Gredelby 1:3, m. fl. ; Knivsta kommun, Uppsala län 

 
Detaljplanen har varit utställd för en andra granskning under tiden 4 juli till 20 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 12 st 
  
Yttrande utan erinran  3 st 
  
Yttrande med synpunkter  9 st 
  
 
 
Granskningsutlåtandet behandlar inkomna yttranden från berörda sakägare, myndigheter,  
förvaltningar m.fl. enligt PBL 5:11 och Miljöbalken 16:13.  
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SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN 
 

  Utan  Med  Ej tillgodosedda 
 erinran synpunkter sakägare 

Sakägare 

Sakägare 1  x  
Sakägare 2  x x 
Sakägare 3  x x 
Myndigheter 
Lantmäteriet  x  
Länsstyrelsen  x  
Kommunala nämnder och bolag 

Brandkåren Attunda x   
Utbildningsnämnden  x  
Statliga verk och regionala organ m.fl. 

Svenska Kraftnät AB x   
Trafikverket, Region Öst (väg och 
järnväg) 

 x  

Telia Sverige Net Fastigheter x   

Intresseföreningar och sammanslutningar 

Knivsta hembygdsgille  x  
Övriga 

Person 1  x  
    
 

 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 
 

Telia Sverige Net Fastigheter 

Har inget att erinra. 
 
Svenska Kraftnät 

Har inget att erinra. 
 
Brandkåren Attunda 

Har inget att erinra. 
 
Trafikverket  
Trafikverket anser att det intill statliga vägar bör hållas fritt från byggnader eller andra  
anordningar som kan försämra trafiksäkerheten. Trafikverket anser att bebyggelsefri yta på 12 
meter intill allmän statlig väg 1053 ska fastställas i plankartan. 
 

Förvaltningens kommentar: 
Plankartan kompletteras med en bebyggelsefri yta på 12 meter intill den  
allmänna statliga vägen 1053. Kompletteringen berör fastighet Gredelby 24:1. 
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Länsstyrelsen 

Överensstämmelse med översiktsplan  
Planen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter. 
Den följer även med inriktningen till Knivsta översiktsplan som antogs december 2017 och 
som ersätter den fördjupade översiktsplanen. Översiktsplanen har ännu inte vunnit laga kraft.  
 
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 402-1623-16, daterat den 
19 april 2016 och av granskningsyttrandet dnr 402-2120-18, daterat den 7 maj 2018.  
Länsstyrelsens synpunkter kvarstår.  
 
Riksintresse kulturmiljö  
I handlingarna har kommunen redogjort att en analys av konsekvenserna har gjorts vilken 
påverkan de utökade byggnadshöjderna inom planområdet får vilket Länsstyrelsen hade  
synpunkter på i granskningsskedet. Länsstyrelsen anser att kommunen har kortfattat redogjort 
för en sådan analys. Däremot anser Länsstyrelsen fortfarande att det är lämpligt att i en sådan 
analys även redovisa för de faktiska volymerna som planen avser att medge, t.ex. på bild 3 
som visar planområdets siktlinjer från E4:an även redogjorde de nya byggnadsvolymerna, 
såsom Länsstyrelsen påtalade om i granskningsyttrandet. Den nya plankartan uppvisar ingen 
förändring gentemot det förra planförslaget vad gäller byggnadernas höjd eller volymer. 
Länsstyrelsen synpunkter från granskningsskedet kvarstår. Länsstyrelsen anser att planens 
sammanlagda påverkan på riksintresseområdet bör utredas och visualiseras, då byggnads-
höjderna föreslås bli betydligt högre än de befintliga byggnaderna inom området. 
 
Torpbyggnad  
Kommunen redogör att torpets framtida placering håller på att utredas, men har inte fastställt 
någon plats som i nuläget kan redovisas inom ramen för aktuell detaljplan. I gransknings-
utlåtandet redogör kommunen att planbeskrivningen ska kompletteras med information om 
rivningsförbud för fastigheten Skräddarbo. Detta kan Länsstyrelsen inte se att så har gjorts, 
varpå Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen och plankartan ska kompletteras med  
information om rivningsförbud eller annan planbestämmelse som skyddar byggnaden från 
rivning innan kommunen har utrett en ny placering för torpbyggnaden.  
 
Fornlämningar  
Fornlämningar inom och i närheten av planområdet bör markeras på plankartan och  
omnämnas i planbeskrivningen. Det lagskyddade fornlämningsområdet för de berörda  
fornlämningarna är 50 meter utanför dessa. Samtliga fornlämningar, både de som var tidigare 
kända och de som framkom vid den arkeologiska utredningen, är registrerade i FMIS 
(www.fmis.raa.se). Ett potentiellt boplatsläge, objekt 13 (se bifogad karta), beläget inom  
fastigheten Gredelby 24:1, återstår att utredningsgräva, då markägartillstånd saknades där. 
Det är viktigt att även fornlämningar utanför planområdet tydliggörs, då de i flera fall ligger i 
direkt anslutning till detsamma. En prövning enligt kulturmiljölagen ska ske i det fall  
markingrepp aktualiseras inom lagskyddade fornlämningsområden. Det kan t.ex. bli aktuellt 
vid grävning för VA-ledningar till planens dagvattensystem.  
 
Gestaltning  
Länsstyrelsen synpunkter om planbestämmelsen f1 för gestaltning och riksintresse kulturmiljö 
kvarstår från granskningsyttrande. Planbestämmelsen f1 saknar i praktiken lagstöd såsom den 
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står idag ensamt eftersom det blir en bedömningsfråga vad som avses med att hänsyn ska tas 
till landskapsbilden och det exponerade läget vid E4. Kommunen har ambitioner om en god 
gestaltning och där hänsyn tas till riksintressets värden såsom det framkommer i plan-
beskrivningen under stycket Placering och utformning. För tydlighetens skull är det lämpligt 
att kommunen i planbeskrivningen kopplar ihop planbestämmelsen f1 med följande mening 
som finns skrivet i planbeskrivningen; ”För att byggnaderna inte ska kännas allt för  
långsträckta och homogena bör fasaderna delas upp i mindre element, genom förslagsvis 
skiftningar i struktur, kulör och material. Utvändiga anordningar och installationer bör ges en 
enhetlig gestaltning”, varpå planbestämmelsen blir styrande. Länsstyrelsen anser att  
kommunen även bör överväga att återinföra planbestämmelsen f1 så att den, förutom E4 
såsom det står i planbestämmelsen, även tar upp Gredelbyleden såsom den gjorde tidigare i 
samrådsversionen. Detta då Gredelbyleden är en infartsväg till Knivsta och Alsike tätort. 
 

Förvaltningens kommentar: 
Riksintresse kulturmiljö – Kommunen vill uppmärksamma Länsstyrelsen om att 
höjden i gällande detaljplan för området (Industriområdet Ar Brunnby 1988) 
endast reglerar högsta takfotshöjd. Takfotshöjden ligger på 10 meter för  
berörda fastigheter intill riksintresset. Se markeringar på kartan nedan. 
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I och med att kommunen nu upprättar en ny detaljplan för området kommer 
byggnaderna i stället att regleras med en högsta nockhöjd, vilket tydligare  
begränsar en byggnads faktiska höjd. Anledningen till att kommunen valt att  
reglera höjden med högsta nockhöjd är för att säkerställa en vänlig övergång 
till det berörda riksintresseområdet samt bidra till goda siktlinjer i förhållande 
till den omgivande terrängen.  
 
Den nya höjdregleringen för berörda fastigheter innebär en nockhöjd på 14-16 
meter. Planförslagets effekter på läsbarhet och upplevelse av kulturmiljön  
uppskattas därför inte bli större än den effekt som den befintliga bebyggelsen 
inom området redan medför.  

 
Följande sammanfattande åtgärder har vidtagits under detaljplanearbetet för 
att minska negativ påverkan på riksintresseområdets värden: 
 

                               Information om platsens kulturhistoriska betydelse samt karta som tydligt  
       visar riksintresseområdets utbredning finns beskriven i planbeskrivningen. 
 

                              Reglering av höjd i plankartan. Tidigare reglerades takfotshöjd, men i och med den  
                              nya detaljplanen regleras nockhöjden för att säkerställa höjdnivåerna i området.  
 
                              Reglering av utformningskrav har införts i plankartan. Planbestämmelsen lyder: 
                            ”Vid  ny- och  ombyggnad ska hänsyn tas till landskapsbilden och det exponerade  
                              läget mot E4. Byggnadernas fasader ska delas upp i mindre element, genom  
                              förslagsvis skiftningar i struktur, kulör och material. Utvändiga anordningar 
                              och installationer ska ges en enhetlig gestaltning.” 
 

Torpbyggnad – Kommunen vill uppmärksamma Länsstyrelsen om att den  
bestämmelse om rivningsförbud som finns i den gällande detaljplanen (Industri-
området Ar Brunnby 1988) nu i samband med upprättande av en ny detaljplan 
kommer att tas bort. Kommunen har varit noggrann med att beskriva detta i 
planbeskrivningen. Kommunen redogör både varför planbestämmelsen tas bort 
samt vilken intention kommunen har för en flytt av torpet, se sida 16 i plan-
beskrivningen. Kommunen har ingen skyldighet att redogöra för en framtida 
placering av byggnaden inom ramen för denna detaljplan.  
 
Fornlämningar – Fornlämningar inom och strax utanför planområdet  
tydliggörs i plankartan. 
 
Gestaltning – Länsstyrelsen medger att kommunen har goda ambitioner om en 
god gestaltning och där kommunen också tar hänsyn till riksintressets  
värden. Utifrån Länsstyrelsens önskan och för tydlighetens skull kompletterar 
kommunen planbestämmelsen f1 med följande text: ”Byggnadernas fasader ska 
delas upp i mindre element, genom förslagsvis skiftningar i struktur, kulör och 
material. Utvändiga anordningar och installationer ska ges en enhetlig gestalt-
ning.” 

 
Lantmäteriet  

Lantmäteriet framför att det är svårt att skilja G och P-plats åt då färgbeteckningen är  
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densamma. 
 
GC-väg som är markerad i plankartan delar av naturområdet, vilket innebär att det saknas 
beteckning NATUR på den västra sidan av GC-vägen. 
 
Området med markreservatbestämmelsen omfattar inte hela ledningsrättens sträckning som är 
belägen inom Gredelby s:4. 
 
E-området längst österut i plankartan strax intill ”våtmark” kan styckas av som egen fastighet. 
Hur är det tänkt att väg fram till fastigheten ska lösas? 
 
Bild 10 i planbeskrivningen bör ses över. 
 

Förvaltningens kommentar: 
P-plats får en mörkare färgbeteckning för tydlighetens skull. 
Beteckningen NATUR kompletteras på den västra sidan av gc-vägen. 
Markreservatbestämmelsen korrigeras så att den omfattar hela ledningsrättens 
sträckning. 
Kommunen har för avsikt att anlägga en tillfartsväg till både E-området och det 
intilliggande våtmarksområdet. Tillfartsväg kan också lösas genom servitut på 
närmast angränsande fastighet.  

 
Knivsta Hembygdsgille 

Knivsta Hembygdsgille framför att planen saknar erforderliga beskrivande redogörelser för 
planens påverkan på riksintressets miljövärden samt information om rivningsförbudet för  
fastigheten Skräddarbo i gällande detaljplan.  
 

Förvaltningens kommentar:  
Den fördjupade översiktsplanen (2012) är kommunens avsiktsförklaring för den  
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Av den fördjupade översikts-
planen framgår att kommunen ska beakta värdefulla kulturmiljöer och det  
rumsliga och visuella mellan värdefulla objekt och byggnader ska värnas och 
utvecklas. Kommunen ska således också verka för att riksintresset enligt 3 och 4 
kap. i Miljöbalken tillgodoses och att miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. i  
Miljöbalken följs.  I den nyligen antagna, men ej lagakraftvunna, översikts-
planen framhävs att riksintresseområdets bärande värden inte får skadas  
påtagligt. Exploatering ska ske med varsamhet och vid prövning ska en helhet  
ses till landskapet. Inom och intill riksintresseområden för kulturmiljövården 
ska höga krav ställas på planering, placering och utformning av ny bebyggelse.  
 
Kommunen har under planarbetets gång beaktat riksintressena och utformat  
detaljplanen så att den omsorgsfullt tar hänsyn till de befintliga värdena.  
Kommunen har inte förlagt någon ny byggrätt inom riksintresseområdet inom 
ramen för denna detaljplan. Befintliga fastigheter, som antingen delvis eller helt 
berörs av riksintresset, har i och med upprättandet av den nya detaljplanen fått 
en reglerande bestämmelse i plankartan med hänsyn till dess geografiska läge 
vid både riksintresset för kulturmiljövården och vid riksintresset för  
kommunikationer, E4:an.  
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Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden vill uppmärksamma vikten av att detaljplanen för det aktuella området 
framgent medger möjlighet av fortsatt förskoleverksamhet samt möjliggör etablering av barn-
omsorg/förskoleverksamhet på tomt innehållandes samlingslokal, restaurang, kontor och 
byggnad för religiöst ändamål.  
 

Förvaltningens kommentar: 
Förvaltningen står fast vid att förskoleverksamhet i ett växande verksamhets-
område för industri inte är en lämplig plats för ändamålet. Störande  
verksamheter generar ofta buller och tung trafik, vilket har en negativ påverkan 
på dess omgivning och kan utgöra en riskfaktor. Förskolorna kommer att kunna 
vara kvar i området till dess att det tidsbestämda bygglovet löper ut. 

 
Sakägare 

Sakägare 1 anser att detaljplaneförslaget är bra och skall godkännas som det är.  
 

Förvaltningens kommentar: 
Förvaltningen noterar. 

 
 
Sakägare 2 anser att även förskoleverksamhet bör finnas med på listan över tillåtna  
verksamheter. 
 

Förvaltningens kommentar: 
Förvaltningen står fast vid att förskoleverksamhet i ett växande verksamhets-
område för industri inte är en lämplig plats för ändamålet. Störande  
verksamheter generar ofta buller och tung trafik, vilket har en negativ påverkan 
på dess omgivning och kan utgöra en riskfaktor. Förskolorna kommer att kunna 
vara kvar i området till dess att det tidsbestämda bygglovet löper ut. 

 
Sakägare 3 
Vill att det fortsättningsvis ska finnas möjlighet att kunna etablera livsmedelsförsäljning i Ar. 
 

Förvaltningens kommentar: 
Samhällsutvecklingsnämnden har i ett enat beslut framfört till förvaltningen att 
inte planlägga för livsmedelshandel inom ramen för detaljplan Södra Ar etapp 
1. Samhällsutvecklingsnämnden konstaterar att livsmedelshandel i första hand 
ska koncentreras till centrala Knivsta.  

 

Övriga 

Person 1 tackar för att vi ställer ut detaljplanen på nytt och tycker att det är ett bra beslut. 
 

Förvaltningens kommentar: 
Förvaltningen noterar. 
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KOMMUNFÖRVALTNINGENS STÄLLNINGSTAGANDE 
 

Sakägare som kommunen bedömer inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter gransknings-
tillfälle nr 2: 
 
Sakägare 2 
Sakägare 3 
 
 
 

Förslag till fortsatt handläggning 

Samhällsutvecklingsnämnden godkänner detaljplanen i november 2018. 
Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen i december 2018. 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen i januari 2019. 
 
 
 
 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
Emma Lundbergh  Sara Andersson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
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Samhällsutvecklingsnämnden Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2018-09-24 
 

 
Expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelse 
Knivstavatten AB 
Roslagsvatten AB  

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-10-02 
 

 

§ 123  
 
Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa  
SUN-2018/432 
 
Beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa, 
 
att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2019-01-01 eller snarast efter 
kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut samt 
 
att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten 
AB:s styrelse.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att 
möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Därför föreslås att anläggningsavgifterna 
höjs med 7% från och med 1 januari 2019. Brukningsavgifterna behålls oförändrade. 
 
Underlag i ärendet 
 
Följande handlingar har varit utsända: 
Beslut från arbetsutskottet 2018-09-11, § 78 
Tjänsteskrivelse 2018-08-30 
VA-taxa Knivsta 2019-01-01 
Hemställan till kommunfullmäktige om ny taxa 2018-08-07 
Tjänsteutlåtande till styrelse om ny taxa 2018-08-15 
Svenskt Vatten taxerapport-2017-08-01 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Crister Bäckström Datum SUN-2018/432 
Roslagsvatten 2018-08-30   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta  
 
att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa 
 
att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2019-01-01 eller snarast efter 
kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut samt 
 
att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten 
AB:s styrelse 
 
 
Sammanfattning  
 
Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att 
möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Därför föreslås att anläggningsavgifterna 
höjs med 7 % från och med 1 januari 2019. Brukningsavgifterna behålls oförändrade. 
 
Bakgrund 
 
 
Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att 
möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Den allmänna VA-verksamheten skall 
enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande 
genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. På grund av framförallt stora investeringskostnader 
för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i Knivsta kommun behöver VA-taxan höjas 
för att intäkterna bättre ska motsvara kostnaderna.  
 
Därför föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 7 % från och med 1 januari 2019. 
Brukningsavgifterna behålls oförändrade. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
VA-taxan består av två delar, dels engångsavgifter (anläggningsavgifter, § 5-11) som betalas 
då fastigheten bereds möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen och dels årliga 
avgifter (brukningsavgifter, § 12-19).  
 
Detta ärende gäller den del i VA-taxan som berör anläggningsavgiftema, § 5.1 a-d. De 
anläggningsavgifter som betalas för en fastighets möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
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anläggningen ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, 
vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns. 
 
Nedan redovisas kostnadsförändringen för 2 olika typfastigheter om föreslagna beslut antas.  
 

Typhus A Nu 7% höjning  
Anläggningsavgift (kr) 227 200 243 150  
Brukningsavgift (kr/år) 7 882 oförändrad  

Tabell 1 Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, 
spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3/år. 

Typhus B Nu 7%  
Anläggningsavgift(kr) 862 240 922 710  
Brukningsavgift(kr/år) 79 846 oförändrad  

Tabell 2 Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 15 lägenheter, 
tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h 

För en djupare analys och omvärldsanalys, se tjänsteutlåtande till Knivstavattens styrelse om 
ny taxa samt Svenskt Vatten taxerapport 2017. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef  
 
 
Bilagor:  
VA-Taxa Knivsta 2019-01-01 
Hemställan till kommunfullmäktige om ny taxa 
Tjänsteutlåtande till styrelse om ny taxa 
Svenskt Vatten taxerapport-2017 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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 



 
 

 
 

Gäller från 2019-01-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA-TAXA FÖR  

KNIVSTAVATTEN AB:S  

ALLMÄNNA VATTEN- OCH 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR  

I KNIVSTA KOMMUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(9) 
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ROSLAGSVATTEN AB genom KNIVSTAVATTEN AB 
 

TAXA 

 
för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 
Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Knivstavatten AB nedan kallad va-verket. 

 

§ 1 
För att täcka kostnader för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av 

fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412 jämte 

senare tillägg och ändringar) jämställs med fastighetsägare. 

 

§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 

 

§ 3 
Fastigheterna indelas i bebyggd, obebyggd och illustrerad (ej fastighetsbildad) fastighet. 

Bebyggd fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas. 

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej 

bebyggts. 
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§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 

Ändamål Anläggnings- Bruknings- 
  avgift avgift 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser  

såsom gator,vägar, torg och parker Ja Ja 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när va-verket upprättat 

förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. 

Härvid förutsätts att samtliga i § 25.1 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för 

avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda. 

4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 

 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

 
§ 5 
5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: 

 

a) en avgift avseende framdragning av  

 varje uppsättning servisledningar till 
 förbindelsepunkter för V, S och Df om 83 590 kronor 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om 56 620 kronor 
c) en avgift per m2 tomtyta om  68 kronor 
d) en avgift per lägenhet om 48 540 kronor 

 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 7. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt 

5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 

som va-verket godkänner. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill en tomtyta upp till 3 000 m 2 för bostadshus med max 2 

lägenheter. Avgift för resterande tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller tillkommande lägenhet. 
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a) enskilt småhus 1,0 * avgift enligt 5.1.b ovan 
b) lägenhet i gruppbyggda småhus 0,8 * ” 
c) lägenhet i flerbostadshus 0,6 * ” 
d) lokaler för skola, handel, kontor, hotell   

 

 

 

industri mm, per påbörjat 150 m2 BTA 1,0 * ” 

 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan 

angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 7.2. 

5.4 Lägenhetsantalet för bostadsfastigheter bestäms i första hand efter de ritningar enligt vilka bygglov 

beviljats, i andra hand efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. 

För övriga fastigheter beräknas antal lägenheter enligt nedan: 

Varje påbörjat 150-tal m
2 

BTA räknas som en lägenhet  

(BTA enligt svensk standard SS 02 10 52). 

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 

avgifter enligt 5.1 a). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 

fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 

skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Vid exploatering där exploatören bygger ut VA-nätet inom planområdet och där särskilt 

exploateringsavtal träffas skall exploatören i normala fall till huvudmannen erlägga en avgift för del i 

huvudanläggning enligt nedanstående: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§6 
6.1 För obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas del av full anläggningsavgift. Avgift utgår per 

fastighet med: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servisavgift 5.1 a 100% 

Del i huvudanläggning 5.1b 100%  

Tomtyteavgift 5.1c 100%  

Lägenhetsavgift 5.1d 0% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. Avgift enligt 5.1 c, jfr 5.3 andra stycket. 
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6.2 Bebyggs obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

 

 Bostads-  
 fastighet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lägenhetsavgift 5.1 d 100% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
6.3 För i detaljplan illustrerad fastighet, som ej är bildad, uttages anläggningsavgift i enlighet med § 5 
eller § 6 då fastighetsbildning genomförts och registrerats. 
 

§ 7 
7.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 

avgifter enligt följande: 

Avgift för framdragen servisledning 

- en ledning 70%  av avgift enligt 5.1 a) 

- två ledningar  85%  "- 

- tre ledningar  100% "- 

 
Avgifter i övrigt  V S Df Dg 

 
Del i huvudanläggning 

 
5.1 b 

 
30% 

 
50% 

 
20% 

 
- 

Tomtyteavgift 5.1 c 30% 50% - 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d 30% 50% 20% - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 

erläggas avgifter enligt 7.1. 

7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar skall, 

utöver avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 25% av avgiften enligt 5.1 a). 

Etableringsavgiften avses täcka va-verkets merkostnader till följd av att arbetet ej utförs i samband 

med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 8 
Avgifter enligt § 5-11 skall ej indexregleras. 

 

§ 9 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-8 träffar va-verket i stället avtal om 

avgiftens storlek. 

 

§ 10 
10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 

6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 

10.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 

och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften 

fördelas på årliga inbetalningar under vis tid, dock högst tio år. Ränta skall erläggas enligt 5 § 

räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 

inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 

10.2. 

10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller 

meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till va-verket när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 

10.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas. 

 

§ 11 
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av va-verket ledningar utförts på 

annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit erforderligt, skall fastighetsägaren 

som begärt arbetets utförande ersätta va-verket överenskomna kostnader härför. 

11.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner va-

verket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens 

allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder 

och skick, dels borttagandet av den tidi- gare servisledningens allmänna del. 

11.3 Finner va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan 

befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 

servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19) 

 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

§ 12 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde): 

a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift) 

.1 qn 2,5 m
3

/h i 1- och 2-bostadshus samt 

ed 

 samtsriga fastigheter 

 

 övriga fastigheter med årsförbrukning   

 mindre eller lika med 300 m3/år 5 116 kr 

.2 qn 2,5 m
3

/h i övriga fastigheter 13 919 kr 

.3 qn 6   m
3

/h 38 783 kr 

.4 qn 10 m
3

/h 85 655 kr 

.5 qn 15 m
3

/h 141 568 kr 

.6 qn 40 m3/h 295 033 kr 

   
 

b) en avgift per m3 levererat vatten 14:50 kr 

c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 

.1 1- och 2-bostadshus, fast schablon 591:27 kr 

.2 0- 10 000 m2 1,19 kr/m2 

.3 10 000- 50 000 m2 0,78 kr/m2 

.4 50 000 m2 - 0,32 kr/m2 

    

d) En avgift per år och lägenhet utöver den första 1 574 kr 

För byggnader som innehåller andra utrymmen än bostäder räknas varje påbörjat 100-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet. 

Om detta ej går att tillämpa ur rättvisesynpunkt betalas en lägenhetsavgift/150 m3 förbrukat vatten. 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande 

avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 V  S  Df Dg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grundavgift 12.1 a 40% 60% 0% 0% 
Avgift per m3

 12.1 b 40% 60% 0% 0% 
Dagvattenavgift 12.1 c 0% 0% 50% 50% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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12.2 Har va-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 300 

m
3
/lägenhet i 

permanentbostad och med 150 m
3
/lägenhet för fritidsbostad. 

Vid beräkning av antalet lägenheter, se § 12.1. 

12.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b). Om mätning inte sker, antas den 

förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m
3 

per lägenhet. 

 

§ 13 
 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 

inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 

efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 

eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan va-verket och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spill- vatten är avsevärd. 

 
§ 14 
För obebyggd fastighet skall ej erläggas brukningsavgift enligt §12.1. 

 

§ 15 
Har va-verket på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren 

åsidosatt sina skyldigheter mot va-verket, debiteras följande avgifter för att täcka va-verkets 

merkostnader: 

Administrativ handläggning av andrahandsuthyrning, betalningsplan mm 850 kr 

Uppsättning av vattenmätare 800 kr 

Nedtagning av vattenmätare 800 kr 

Montering av strypbricka 800 kr 

Demontering av strypbricka 800 kr 

Avstängning av vatten 750 kr 

Påsläpp av vatten 750 kr 

Förgävesbesök – ej tillträde till vattenmätare vid meddelad tidbokning 750 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 750 kr 

Reparation efter frysning/skadegörelse eller förkommen vattenmätare 1 450 kr 

Olovligt öppnande eller stängning av ventil 750 kr 

Provning av vattenmätare på begäran av kund utan att fel kan konstateras 1 450 kr 

Mätaravläsning 750 kr 
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§ 16 
Avgifter enligt § 12-19 skall ej indexregleras. 

 

§ 17 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 12-14 träffar va-verket i stället avtal om 

avgiftens storlek. 

§ 18 
Avgift enligt 12.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, tvåmånadersperiod, kvartal, tertial 

eller halvår enligt beslut av va-verket. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt 

mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i § 12 och13. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt 

belopp enligt 10.2. 

Sker enligt va-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar 

ske efter beräknad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall 

ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägares 

begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 
§ 19 
Har fastighetsägare begärt att va-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans 

brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund 

av fastighetens va-förhållanden, har va-verket rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 
§ 20 
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är 

baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som 

levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 

ikraftträdande (se § 18 beträffande mätning och beräkning av förbrukning). 

 

*** 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och va-verket beträffande tillämpning och tolkning av denna 

taxa prövas Mark- och miljödomstolen enligt lag om allmänna vattentjänster; §§ 53 - 56. 



DOKUMENT ID: 20180827-30117 
SIDAN: 1 (1) 

 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 
 

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ny VA-taxa enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten ABs styrelse den 11 juni 
2018 

Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att möta 
kommunens expansiva samhällsutveckling. Därför föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 7 % från 
och med 1 januari 2019. Brukningsavgifterna behålls oförändrade. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Mikael Algvere 

VD Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 

 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till ny VA-taxa  

Bilaga 2. Svenskt Vatten taxerapport 2017 
 



DOKUMENT ID: 20180815-30039  
SIDAN: 1 (4) 

 

Förslag till beslut om ändring av VA-taxa i 
Knivsta kommun   
Förslag till beslut 

 

Knivstavatten AB:s styrelse föreslår 

att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa 

att  kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2019-01-01 
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 

att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten AB:s 
styrelse 

 

 

Sammanfattning 

Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att möta kommunens 
expansiva samhällsutveckling. Den allmänna VA-verksamheten skall enligt lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. På grund 
av framförallt stora investeringskostnader för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i Knivsta kommun 
behöver VA-taxan höjas för att intäkterna bättre ska motsvara kostnaderna.  

Därför föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 7 % från och med 1 januari 2019. Brukningsavgifterna 
behålls oförändrade. 

 

Bakgrund 

Knivstavattens styrelse bedömer att stora investeringskostnader för utbyggnad av den allmänna VA-
anläggningen i Knivsta kommun medför ett behov av en höjd VA-taxa för att inkomsterna bättre ska motsvara 
de faktiska investeringsutgifterna. Den allmänna VA-verksamheten är självfinansierande genom avgifter vilka 
regleras i VA-taxan.  

VA-taxan består av två delar, dels engångsavgifter (anläggningsavgifter, § 5-11) som betalas då fastigheten 
bereds möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen och dels årliga avgifter (brukningsavgifter, § 
12-19).  
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Detta ärende gäller den del i VA-taxan som berör anläggningsavgiftema, § 5.1 a-d. De anläggningsavgifter som 
betalas för en fastighets möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen ska täcka fastighetens del av 
kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet 
fram till tomtgräns.  

Avgifternas storlek beror för en bostadsfastighet av antalet lägenheter på fastigheten men också av 
fastighetens tomtyta samt av hur många nyttigheter (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som fastigheten 
har behov av och bereds möjlighet att utnyttja. För en industri/verksamhets fastighet beror avgifternas 
storlek på BTA-yta, tomtstorlek samt antalet nyttigheter.  

Avgifterna i VA-taxan ska spegla den genomsnittliga kostnaden för att bygga ut VA i hela Knivstavattens 
verksamhetsområde. Utgifterna för utbyggnaden måste över tiden gå jämnt upp, dvs inkomster och utgifter 
måste ta ut varandra. För att inte belåningsgraden ska öka för Knivstavatten måste det ske en höjning av 
anläggningsavgifterna.  

 
Figur 1 Kassaflöde för Knivstas projektportfölj utan föreslagen taxejustering. 

Kassaflödet är helt beroende av anläggningstaxan och projektkostnaderna i de nuvarande och kommande 
projekten i Knivsta kommun. Reglerar man inte anläggningstaxan så behöver det negativa kassaflödet täckas 
med nya lån och därmed av brukningstaxan.  

Den föreslagna förändringen i VA-taxan gäller endast paragraf 5 enligt nedan, se kursivt: 

§ 5  

5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med:  

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df om   78 120 kronor 83 590 kronor 

b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om  52 920 kronor 56 620 kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta om    63,5 kronor 68 kronor 

d) en avgift per lägenhet om    45 360 kronor 48 540 kronor 

 

Avgiftens storlek 

Nedan redovisas kostnadsförändringen för 2 olika typfastigheter om föreslagna beslut antas.  
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Typhus A Nu 7% höjning  

Anläggningsavgift (kr) 227 200 243 150  

Brukningsavgift (kr/år) 7 882 oförändrad  
Tabell 1 Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, 
spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3/år. 

Typhus B Nu 7% 

 Anläggningsavgift(kr) 862 240 922 710 

 Brukningsavgift(kr/år) 79 846 oförändrad 

 
Tabell 2 Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 15 lägenheter, 
tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h 

Omvärldsanalys 

I sin analys av 2017 års taxestatistik drar Svenskt Vatten slutsatsen att taxeutvecklingen har under de senaste 
åren gått åt motsatt håll: de årliga taxeökningarna blir allt lägre, både i absoluta tal och i förhållande till 
allmänna prisökningar(se mer i Svenskt Vattens taxerapport 2017). De kommuner som har jämförelsevis höga 
anläggningsavgifter är framförallt kommuner nära storstadsområden och/eller attraktiva kust- och 
skärgårdsområden. Kostnadsökningen beror på olika faktorer, varav utbyggnaden i så kallade 
omvandlingsområden är starkt bidragande. 

Vid en jämförelse av anläggnings- och brukningstaxan 2017 för grannkommuner till Knivsta ser det ut enligt 
nedan: 

 
Figur 2 Anläggningsavgiftens storlek i de olika kommunerna för en fastighet enligt definitionen "Typhus A". 

221 566 kr 

184 000 kr 
160 734 kr 

87 500 kr 

227 200 kr 
243 150 kr 

1

Anläggningsavgift Typhus A

Norrtälje Sigtuna Håbo Uppsala Knivsta Knivsta 2019
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Figur 3 Anläggningsavgiftens storlek i de olika kommunerna för en fastighet enligt definitionen "Typhus B". 

Slutsats 

Knivstavatten anser att investeringarna av utbyggnaden av VA i områden där kommunen beslutat om 
verksamhetsområde är underfinansierade och föreslår därför kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

 

att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa enligt bilaga 1, vilket innebär en 
höjning av anläggningsavgiften på 7% 

att  kommunfullmäktige beslutar att den nya VA -taxan ska börja gälla från och med den 2019-01-01 
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 

att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA -taxan till Knivstavatten AB styrelse 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Förslag till ny VA -taxa  

Bilaga 2. Svenskt Vatten taxerapport 2017 

 

 

Crister Bäckström 

 

Kommunansvarig Knivsta 

752 922 kr 744 000 kr 

468 104 kr 

262 500 kr 

862 240 kr 
922 710 kr 

1

Anläggningsavgift Typhus B

Norrtälje Sigtuna Håbo Uppsala Knivsta Knivsta 2019
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Sveriges kommunala vatten- och avloppstjänster har god status idag, men det 
krävs åtgärder för att säkra den långsiktiga hållbarheten. En nyligen genomförd 
studie visar att stora investeringar behövs för att öka takten i förnyelsen av led-
ningsnäten, bygga ut VA till de områden som behöver kommunalt vatten och av-
lopp, klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta framtidens krav på avloppsre-
ning. För att klara det behöver de årliga investeringarna öka med 35 % under de 
kommande 20 åren, vilket motsvarar 4–5 miljarder ytterligare per år. Det kom-
mer att leda till att taxorna under samma tidsperiod behöver fördubblas i dagens 
penningvärde, en betydligt kraftigare ökningstakt än vad som hittills varit fallet.

Taxeutvecklingen har under de senaste åren gått åt motsatt håll: de årliga taxe-
ökningarna blir allt lägre, både i absoluta tal och i förhållande till allmänna 
prisökningar. 2017 är ökningen lägre än på många år. 

Att höja taxor är inget självändamål och effektivt utnyttjande av ekonomiska re-
surser är en självklar aspekt av hållbara vatten- och avloppstjänster. Som ett led i 
en långsiktigt effektiv resursutnyttjande måste dock investeringarna  i vår gemen-
samma infrastruktur för dricksvatten och avloppshantering öka. En konsekvens 
av det är att taxorna behöver höjas i snabbare takt de kommande åren.

Kommentar till 2017 års taxestatistik

Svenskt Vatten sammanställer varje år taxestatistik baserat på de uppgifter som kom-
munerna lägger in i databasen VASS. För att förstå taxeutvecklingen över tid och 
göra prognoser framåt är det viktigt att belysa status och framtida utmaningar för de 
kommunala vatten- och avloppstjänsterna. Förutom taxeundersökningen genomför 
Svenskt Vatten andra undersökningar i VASS som driftstatistik och hållbarhetsindex. 
Svenskt Vatten har även just avslutat en särskild utredning om framtida investeringsbe-
hov för kommunalt vatten- och avlopp. Dessa utredningar och undersökningar ligger, 
tillsammans med den senaste taxestatistiken, till grund för slutsatserna i denna PM.

De kommunala vatten- och avloppstjänsterna står inför stora utmaningar
När taxorna analyseras och diskuteras måste det göras i en större kontext än bara av-
giftsnivåer: Vilka utmaningar står vatten- och avloppstjänsterna inför? Hur sker finan-
sieringen idag? Vad krävs för att säkra den långsiktiga hållbarheten?

Investeringarna behöver öka!
Svenskt Vatten har låtit göra en studie av framtida investeringsbehov. Studien har ge-
nomförts av en projektgrupp från RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sve-
rige AB och Ekonomihögskolan i Lund. Studien visade på stora investeringsbehov i 
infrastrukturen för kommunalt vatten- och avlopp. 

Idag investeras 12 miljarder årligen, men rapportens analys visar att investeringsbeho-
ven är betydligt högre än så. Ser man rent tekniskt på de behov som föreligger så är 
det erforderliga investeringsbehovet just nu 22 miljarder under innevarande år. Det är 
dock inte möjligt att genomföra så stora investeringsökningar på kort tid. Därför räk-
nar rapporten istället med att de ökade investeringarna genomförs i jämn takt under 
en 20-årstid. Det resulterar i en årlig investering av 16,5 miljarder per år vilket innebär 
en höjning på 35 % jämfört med dagens nivå.
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De ökade investeringarna behövs för att:

• Bygga ut ledningsnät och kapacitet till både nya bostäder och befintliga områden 
som idag inte har kommunalt VA, men som behöver det på grund av ökade krav på 
miljöskydd.

• En snabbare takt för förnyelse av ledningsnäten än vad som är fallet idag. Dagens 
förnyelsetakt behöver öka med 40 %.

• Anpassa VA-infrastrukturen för kommande klimatförändringar.

• Säkra dricksvattenkvalitén även på sikt genom att se till att alla vattenverk har till-
räckliga barriärer (reningssteg).

• Möta nya krav på avloppsrening vad gäller till exempel läkemedelsrester, slamhan-
tering etc.

Det bör framhållas att kommunalt VA fungerar bra idag. Undersökningen hållbarhets-
index1 visar att frågor knutna till den dagliga driften, som till exempel leveranssäkerhet 
och dricksvattenkvalité, genomgående fungerar väl. Däremot behöver åtgärder vidtas 
för att klara av uppdraget även på sikt, främst genom förbättrad planering och ökade 
resurser (personella och ekonomiska) för investeringar. 

Taxorna måste höjas
Hur kommer då VA-taxorna att påverkas av dessa investeringsökningar? Här blir effek-
ten tämligen stor eftersom dagens avgifter är låga på grund av avskrivna anläggnings-
tillgångar. Investeringsrapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt 
vatten och avlopp behöver stiga med 100 %, alltså fördubblas, i dagens penningvärde 
under de kommande 20 åren. Därtill kommer inflation som läggs utöver denna nivå. 
Denna bedömning ligger i samma härad som tidigare analyser.

Denna nivå innebär en genomsnittlig ökning av taxan per år med 4 % utöver inflation 
(prisökning i samhället).

Hur kan effekten på taxan bli så stor?

En stor del av den verkliga kostnaden för att förse invånarna med kommunalt vatten- 
och avlopp är kapitalkostnader för genomförda investeringar i infrastruktur. Historiskt 
skedde dock den initiala utbyggnaden av kommunala VA-verksamheten många gånger 
med stöd av statliga bidrag, dessutom har anläggningstillgångar ofta skrivits av snab-
bare än de bytts ut. Det innebär att dagens abonnenter inte betalar en avgift som mot-
svarar vad en verklig kostnad för att förse kommunen med nödvändig infrastruktur för 
vatten och avlopp skulle ha varit, eftersom en del av investeringarna betalats av statsbi-
drag eller tidigare brukargenerationer. När dagens ledningar och reningsverk successivt 
ersätts av nya investeringar kommer dock dessa att vara finansierade av lån på vanligt 
sätt. Det innebär markant ökande kostnader bara att upprätthålla dagens prestanda.

Enklast är att illustrera detta utifrån en enkel jämförelse.

Likadana hus – olika kostnad

Familjen Olsson och familjen Jansson bor i varsin identisk villa på Smultron-
vägen i Hallonby. Familjen Olsson köpte sin villa med lånade pengar. Förutom 
driftkostnaden på 5 000 kr betalar man ränta och amortering på 5 000 kr per 
månad och har en boendekostnad 10 000 kr/månad. Familjen Jansson ärvde sin 
villa och har endast driftkostnaderna på 5 000 kr/månad.

1 Hållbarhetsindex är en årlig undersökning som genomförs av Svenskt Vatten. Verktyget utgår ifrån 14 parametrar 
med underliggande frågor. Frågorna ger upphov till ett färgindex grönt (bra), gult (bör förbättras) eller rött (måste 
åtgärdas) och parametrarna värderas utifrån samma färgindex genom en sammanvägning av underliggande frågor. 
141 kommuner deltog i 2016 års undersökning. På Svenskt Vattens hemsida finns mer information om verktyget 
och resultatet i en nationell sammanställning.
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När båda familjerna renoverar tak och fasad får de låna på fastigheten vilket inne-
bär ytterligare en månadskostnad på 1 000 kr. Familjen Olssons månadskostnad 
stiger med 10 % medan familjen Janssons månadskostnad stiger med 20 %. Varje 
ny investering kommer mätt i procent av månadkostnad verka större för familjen 
Jansson. Inte för att de är dyrare, utan för man idag har en liten månadskostnad 
då man inte betalar för husets värde.

 

För en verksamhet med avskrivna tillgångar verkar nödvändiga investeringar procentu-
ellt sett dyra. Den kommunala VA-verksamheten är i mångt och mycket som familjen 
Jansson i exemplet ovan. 

Avskrivna anläggningstillgångar har länge hållit taxorna artificiellt låga och enbart nöd-
vändiga ersättningsinvesteringar kommer att driva taxorna uppåt i framtiden. Den 
tidigare nämnda studien visar att även med ett absolut minimum av investeringar för-
väntas taxorna stiga med 60 % i dagens penningvärde under 20 år.

Taxeutveckling 2017
Det finns två typer av avgifter: brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Bruknings-
avgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för 
investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna. 
Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta sig till kommunalt VA. An-
läggningsavgiftens storlek bestäms utifrån beräkningsgrunder som innebär att en fast-
ighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar en genomsnittlig fastighets 
andel av kostnaden för att ordna VA-anläggningen.

Taxekonstruktionerna skiljer sig åt mellan kommuner. För att göra en rättvisande jäm-
förelse görs denna för den samlade årliga avgiften för enfamiljshus (”normalvilla”), s k 
typhus A2, och flerfamiljshus, s k typhus B3.

Brukningsavgifterna ökar allt mindre
Medelvärdet för den brukningsavgift som kommunerna tar för en normalvilla år 2017 
för en är 7 081 kr per år. Avgifterna för ett lägenhetshushåll i ett typhus B är lägre.

Tabell 1 Brukningsavgifter för ett typiskt hushåll i villa respektive lägenhet.  
kr/år kr/månad öre/liter

Normalvilla (typhus A) 7 081 590 4,7

Lägenhetshushåll i typhus B 4 457 371 3,3

Kostnaden för dricksvatten inklusive rening av det avloppsvatten som genereras är 
alltså omkring 4 öre per liter.

Höjningen för en normalvilla är 2,4 % jämfört med föregående år. Det är den lägsta 
höjningen på över tio år och innebär en fortsättning av en nedåtgående trend. 

Hur är då denna höjning i förhållande till de identifierade investeringsbehoven och 
prognosen för framtida taxehöjningar? Som beskrevs ovan kommer det att under de 
kommande 20 åren krävas taxeökningar i dagens penningvärde med ca 4 % per år. 
Därutöver kommer generella prisökningar. I vår analys har vi använt oss av prisindex 
för kommunal verksamhet, PKV, som mått på generella kostnadsökningar. Detta in-

2  Typhus A är ett enfamiljshus med 150 m2 våningsyta inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning  
150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 

3  Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 1000 m2 
våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2 000 m3/år och 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h.
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dex är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och används i SKL:s 
egna beräkningar och beskrivning av kommunala sektorns kostnadsutveckling. Vi har 
använt ett underindex för kommunal ”affärsverksamhet” där VA-sektorn ingår, detta 
underindex är något lägre än det publicerade PKV.

För 2017 är PKV (”affärsverksamhet”) 2,6 %. Det innebär att en höjning på 4 % i 
reella termer plus en ökning av priser skulle motsvarat en taxehöjning av 6,7 %. Den 
genomsnittliga taxeökningen är därför inte i närheten av de identifierade behoven och 
är till och med lägre än den generella kostnadsökningen.

De senaste åren visar en tydlig trend nedåt för taxeökningarna sett ur flera aspekter. 
Den årliga taxeförändringen, PKV affärsverksamhet samt vad effekten skulle varit av 
både prishöjningar och 4 % ökning till följd av investeringar illustreras i Figur 1. 

Figur 1 Årliga taxehöjningar 2013–2017 i relation till prisindex för kommunal verksamhet 
och verkliga investeringsbehov.

Tre slutsatser kan dras utifrån denna figur:

• Den årliga taxeökningen i procent blir allt mindre för varje år

• Det ekonomiska utrymmet för ökade investeringar och andra ytterligare satsningar 
(taxeökningar utöver generella prisökningar mätt som PKV) har minskat de senaste 
fem åren för att helt försvinna innevarande år.

• Skillnaden mellan taxeökningen och det som bedöms som nödvändig nivå de kom-
mande 20 åren (summan av och effekt av investeringbehov och allmänna prisök-
ningar) ökar.

Detta är en förenklad förklaringsmodell på aggregerad nationell nivå som inte tar hän-
syn till lokala variationer och behov, det är således inte en nivå som alla kommuner 
med nödvändighet ska ligga på utan ett bedömt nationellt snitt utifrån investerings-
behov. Tendensen är dock tydlig: istället för att öka har det ekonomiska utrymmet för 
ytterligare investeringar minskat. Sjunkande räntor är förstås en del av förklaringen till 
minskade ökningar, men ränteläget ändrar inte slutstatsen att det ekonomiska investe-
ringsutrymmet är för lågt. 

I Figur 2 illustreras hur fördelningen av taxeförändringen ser ut i Sveriges kommuner.

Närmare hälften av Sveriges kommuner har lämnat brukningstaxan oförändrad eller 
till och med sänkt den 2017. Endast en mindre andel har gjort en höjning i samma 
storleksordning som det nationella snitt som Svenskt Vatten ser som nödvändigt för 
att möta det verkliga investeringsbehovet (motsvarande en taxehöjning på drygt sex 
procent, se ovan). 

När kommuner höjer taxan markant beror det ofta på att man har gjort en större 
genomgång av investeringsbehov, ibland till följd av en organisationsförändring som 
skapat förutsättningar för långsiktig investeringsplanering. 
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Hur har de samlade taxeökningarna sett ut över tid jämfört med de identifierade inves-
teringsbehoven? Jämfört med taxan 2012 och i beaktande av den årliga prisändringen 
enligt PKV skulle en 4 % årlig ökning av taxorna i reella värden ha lett till en ökning 
motsvarande 34 % 2012–2017. Det är dock endast 20 kommuner som har höjt taxan 
med 34 % eller mer under denna tidsperiod. Det är faktiskt fler kommuner som under 
samma 5-årsperiod lämnat taxan helt oförändrad eller till och med sänkt den!

Det är viktigt att framhålla att höjda taxor inte är något självändamål och de åter-
hållsamma höjningarna som genomförts speglar en stark vilja ute hos kommunernas 
förtroendevalda och tjänstemän att värna om VA-abonnenternas pengar. Taxan är inte 
heller rätt mått på genomförda åtgärder utan endast en konsekvens av dessa. Sam-
mantaget kan det dock konstateras att de senaste årens taxehöjningar är alldeles för 
låga i förhållande till behoven av investeringar för en långsiktigt robust, hållbar och 
miljöriktig hantering av vatten- och avlopp. Fler kommuner behöver se över sina in-
vesteringsbehov och upprätta investeringsplaner för ett långsiktigt hållbart VA. Som en 
konsekvens av detta måste vi räkna med betydligt större taxehöjningar framöver.

Varför är brukningstaxorna olika höga i olika kommuner?
En normalvilla betalar mellan 3 247 och 12 486 kr/år. Varför är skillnaderna mellan 
kommunerna så stora?

Taxor sätts i varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Det innebär att de 
samlade intäkterna från taxans avgifter inte överstiger de samlade kostnaderna för de 
kommunala vatten och avloppstjänsterna.

Som framgår nedan beror skillnaderna i avgiftsnivå främst på olika förutsättningar 
vilka påverkar kostnaderna för att hantera vatten- och avlopp, t ex storlek, läge, typ av 
bebyggelse, avstånd, topografi, befolkningstäthet, antalet verksamhetsområden, råvat-
tenkälla etc. Vidare spelar historiskt olika sätt att hantera investeringskostnader in.

Det förekommer ibland påståenden att spridningen i avgiftsnivå är en indikation på 
att vissa kommuner är mindre kostnadseffektiva. Detta är emellertid ett felaktigt re-
sonemang. Vatten- och avloppstjänster måste tillhandahållas i varje enskild kommun 
oavsett vilka förutsättningar som finns för att göra detta till en låg kostnad. Förut-
sättningarna skiljer sig här markant åt mellan olika kommuner. Kommuner med låg 
befolkningstäthet och stora avstånd har färre betalande per meter ledning och högre 
kostnader per ansluten för renings- och vattenverk. Vidare kan särskilda förhållanden 
som till exempel skärgård kräva dyrare lösningar. Därför är en spridning i taxenivå inte 
en indikation på verksamhetens kostnadseffektivitet. 

Figur 2 Förändringar av brukningsavgiften i Sveriges kommuner för en normalvilla  
(typhus A) 2017.  
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Tabell 2 Kommuner med lägst respektive högst taxa för typhus A år 2017.
25 kommuner med lägst taxa 

Kommun Avgift per år för typhus A (kr)
Solna 3 247

Sundbyberg 3 380

Tibro 3 401

Stockholm inkl. Huddinge 3 560

Botkyrka 3 845

Helsingborg 3 886

Östersund 3 893

Lycksele 3 894

Malmö 3 977

Örebro 4 095

Upplands-Väsby 4 178

Lidingö 4 255

Täby 4 288

Sigtuna 4 295

Järfälla 4 359

Gävle 4 363

Salem 4 365

Sollentuna 4 376

Landskrona 4 413

Halmstad 4 540

Haninge 4 574

Tidaholm 4 596

Jönköping 4 618

Uppsala 4 633

Vänersborg 4 710

25 kommuner med högst taxa
Kommun Avgift per år för typhus A (kr)

Gagnef 9 366

Ljusdal 9 415

Västervik 9 424

Torsby 9 457

Skinnskatteberg 9 549

Lessebo 9 554

Osby 9 590

Dorotea 9 595

Kungälv 9 617

Öckerö 9 737

Östhammar 9 804

Örnsköldsvik 9 833

Svenljunga 9 873

Lekeberg 9 918

Vaxholm 10 080

Hylte 10 094

Nordanstig 10 330

Lilla Edet 10 412

Strömstad 10 660

Vansbro 10 817

Norberg 11 425

Norrtälje 11 439

Tanum 11 610

Tjörn 11 766

Högsby 12 486

Övriga kommuner
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För att illustrera detta har vi analyserat förutsättningarna i de 25 kommuner med lägst 
brukningstaxa för en normalvilla (typhus A) jämfört med de 25 kommuner med högst 
brukningstaxa. (Tabell 2)

• Av de kommuner med lägst taxa är ca ¾ antingen tätorter med mer än 75 000 in-
vånare eller kranskommuner till en storstad. I denna typ av bebyggelse är det korta 
ledningslängder per betalande abonnent och det finns stordriftsfördelar för vatten-
produktion och avloppsrening.

• Av de kommuner med högst taxa är nästan samtliga mindre än 16 000 invånare 
och/eller har en skärgård. Dessa kommuner är mer glest befolkade och det krävs 
betydligt större ledningslängder per ansluten, dricksvatten- och avloppsreningsverk 
betjänar avsevärt färre personer och ibland krävs speciallösningar på grund av skär-
gård, långa avstånd eller topografi.

Kostnaden för investeringar och underhåll för ledningsnät är en stor del av den totala 
kostnaden. Det innebär att kommuner med långa ledningslängder per betalande måste 
ha högre avgifter för att uppnå självfinansiering. Ibland framställs det faktum att en 
taxa kan vara tre gånger så hög i glesbygd som något i sig anmärkningsvärt, men då 
ska man komma ihåg att ledningslängderna per betalande är ofta 10–15 och ibland 
uppemot 30 gånger längre per betalande.

Jämför man kommunerna med högst respektive lägst taxa för typhus A vad gäller 
avloppsrening och dricksvattenproduktion blir mönstret tydligt även här. Över hälf-
ten av kommunerna i kategorin lägst taxa får avloppet renat och/eller dricksvattnet 
producerat i större anläggningar, ofta genom gemensamma regionala bolag. Detta ger 
förstås betydande skalfördelar och därmed lägre kostnader. De stora regionala verken 
finns främst där det finns förutsättningar för samordnad produktion, d v s i storstads-
regionerna. 

Anläggningsavgifter
Medelvärdet för anläggningsavgiften för typhus A är 2017 ca 133 000 kr. Spridningen 
är dock stor, mellan 37 500 kr och 274 000 kr. Det finns skillnader i genomsnittlig 
kostnad för utbyggnad av VA, t ex beroende på vilken typ av utbyggnad som domi-
nerar. Den stora spridningen beror dock inte främst på skillnader i kostnader för att 
ansluta fastigheter, utan i första hand hur stor andel av denna kostnad som kommu-
nen väljer att ta genom anläggningstaxan. De allra flesta kommuner finansierar den 
resterande kostnaden genom att i praktiken skjuta till medel från framförallt intäkter 
från brukningsavgifter. Det är således främst de olika graderna av finansiering genom 
anläggningsavgifter som förklarar den stora spridningen. 

Tittar man närmare på vilka kommuner som har relativt hög respektive relativt låg 
anläggningsavgift framträder ett tydligt mönster:

Kommuner med jämförelsevis högre anläggningstaxor utgörs huvudsakligen av kom-
muner nära storstadsområden och/eller attraktiva kust- och skärgårdsområden. Här 
är trycket på att ansluta sig till kommunalt VA i s k omvandlingsområden (fritidshus-
områden som blir helt eller delvis permanentboende) stort. Vidare är värdet på fast-
igheterna högt och det är lättare att ta ut anläggningsavgifter som i högre grad täcker 
kostnaden för anslutning.

Kommuner med iögonfallande låga anläggningstaxor återfinns till stor del i Norrland 
och mindre bruksorter. Här kan det dels handla om att man har så pass få nyanslut-
ningar att det inte uppfattas som motiverat att höja anläggningstaxan, men också att 
det kan vara svårt att ta ut högre avgifter vid anslutning av lågt värderade fastigheter. 
Till detta kan komma politiska överväganden för kommuner som strävar mot att be-
hålla invånarantal och vill framstå som attraktiva för boende.
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Det bör återigen framhållas att valet av nivå på anläggningstaxa och därmed finansie-
ringsgrad för att täcka anslutningskostnader är upp till varje enskild kommun. 

Hur har anläggningsavgifterna förändrats 2017? I figur 3 nedan visas hur kommu-
nerna ändrat sina anläggningsavgifter för en normalvilla innevarande år.

Sänkning

Oförändrad

0–5 %

5–10 %

10–20 %
>20 %

Figur 3 Förändring av anläggningsavgifter för typhus A (normalvilla) i Sveriges kommuner 
2017. Procenttalet syftar till andelen kommuner som har förändrat avgiften inom 
angivet intervall.

Precis som tidigare år har många kommuner valt att lämna sina anläggningstaxor oför-
ändrade samtidigt som en mindre andel gör kraftigare höjningar. Det finns en viss 
ryckighet i anläggningstaxornas utveckling. En trolig förklaring är att en ny situation 
med många nya anslutningar snabbt tvingar kommuner att se över avgifternas täck-
ningsgrad. 

För de flesta kommuner är fortfarande intäkterna från anläggningsavgifter en mindre 
del av de totala intäkterna. För ungefär tre av fyra kommuner är intäkterna från an-
läggningsavgifter mindre än 5 % av de totala avgiftsintäkterna (anläggnings- och bruk-
ningsavgifter). Därför väljer många kommuner att ligga kvar på anläggningsavgifter 
med lägre täckningsgrad.

Vi ser dock ett ökat tryck på nya anslutningar till kommunalt VA, både på grund av 
nyexploateringar och omvandlingsområden. Det är viktigt att notera att de progno-
ser på ökningar av brukningstaxor som presenteras i investeringsrapporten och citeras 
ovan bygger på antagandet att kostnaden för ökat antal exploaterings- och omvand-
lingsområden finansieras genom anläggningsavgifter. För kommuner som väljer att 
finansiera en större del av denna kostnad med brukningsavgifter innebär det en ökning 
utöver den nationella prognosen.

Svenskt Vatten Utveckling har tagit fram rapporten Analys av anläggningsavgifter och 
särtaxa (SVU Nr 2017-01). I denna rapport återfinns ett förslag på hur man arbetar 
systematiskt med att analysera och revidera sin anläggningstaxa. 

Organisationerna behöver stärkas
För att klara de ökade investeringarna krävs inte bara ökade budgetar – det behövs även 
VA-organisationer som kan planera långsiktigt och genomföra investeringsprojekten. 
Resultatet från såväl hållbarhetsindex som studier från Svenskt Vatten Utveckling visar 
att de kommunala organisationerna för vatten- och avloppstjänster har god kapacitet 
för drift, men behöver stärkas för att klara att säkra tjänsternas långsiktiga hållbarhet. 
Det handlar dels om att ha kapacitet för planering, strategier och åtgärdsprogram. 
Men även den kommunala beställarrollen (utredning-upphandling-projektledning-
byggledning) behöver stärkas. 

Redan med dagens investeringstakt är VA-organisationernas kapacitet en begränsande 
faktor för att genomföra nödvändiga investeringar. När nu investeringarna behöver 
öka i snitt 35 % kommer detta hinder bli alltmer problematiskt och de kommunala 
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organisationerna måste förstärkas med personal för att kunna genomföra de nödvän-
diga investeringarna. Resultatet i hållbarhetsindex 2016 visar att mindre kommuner 
har större utmaningar och att samverkan gör organisationerna slagkraftigare. Att se 
över möjlig samverkan i olika former är en viktig del för att trygga vattentjänsternas 
långsiktiga hållbarhet.



12  •  Kommentarer till 2017 års taxestatistik
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Åsa Franzén Datum KS-2018/707 
Kanslichef 2018-11-09   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Ombudgetering av medel för närvårdssamverkan 
KS-2018/707 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att flytta över 449 000 kronor för närvårdssamverkan från kommunstyrelsens budget till 
socialnämndens budget från och med 1 januari 2019. 
 
Sammanfattning  
 
Ärendet rör ett förslag om att de medel som är budgeterade till kommunstyrelsen för 
närvårdssamverkan övergår till socialnämnden från och med 1 januari 2019. 
 
Bakgrund 
 
Närvårdssamverkan är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom 
hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola mellan Region Uppsala och kommunerna i 
Uppsala län. Det övergripande målet är att länets invånare ska få en god, sammanhållen och 
nära hälso- och sjukvård och omsorg. Uppdraget omfattar lokal samverkan kring 
hälsofrämjande, förebyggande, diagnosticerande, behandlande, rehabiliterande, 
omvårdande och stödjande insatser. 
 
För att kunna driva närvårdsfrågorna effektivt krävs en koordinerad samverkan mellan 
huvudmännen. Därför finns tjänster som närvårdsstrateger i länets samtliga kommuner. 
Tjänsterna samfinansieras mellan Region Uppsala och kommunerna. 
 
I Knivsta kommun finns sedan tidigare samverkan för målgrupp barn och unga. Under år 
2018 har arbetet utökats till att även omfatta målgrupperna vuxna och äldre i 
närvårdsorganisationen, vilket gör att flertalet frågor som rör närvårdssamverkan ryms inom 
vård- och omsorgskontoret. Socialchefen är ordförande i den lokala ledningsgruppen för 
närvårdssamverkan samt är även kommunens representant i tjänstemannaledningen HSVO 
(Hälsa, stöd, vård och omsorg). Medel som är budgeterade till kommunstyrelsen för 
närvårdssamverkan föreslås därav övergå till socialnämnden.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Eftersom förslaget innebär att både intäkter och kostnader flyttas över påverkas inte 
kommunstyrelsens ekonomiska resultat varken positivt eller negativt.   
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Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
Åsa Franzén 
Mats Elgström Ståhl 
Dan-Erik Pettersson  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Närvårdsarbetet fortsätter och beslutet om ombudgetering förväntas inte påverka varken 
barn eller vuxna. 

 
 

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 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2018/640 
Ekonomichef 2018-11-21   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Bokslutsreglering individintegrerade elever 
KS-2018/669 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå Utbildningsnämndens förslag med motiveringen att individintegrerade elever 
bokslutsregleras enligt förslaget i beslutet av mål och budget 2019. 
  
 
Bakgrund 
 
Utbildningsnämnden har gjort en framställan till kommunfullmäktige om att ändra 
resursfördelningsmodellen för mål och budget avseende individintegrerade elever i 
grundskolan.  
 
”Integrerade elever” är enligt skollagen benämningen för elever som är mottagna i en 
skolform men får sin undervisning inom en annan skolform. Den alternativa skolformen är 
grundsärskola. 
  
Nuvarande resursfördelningsmodell ger grundskolan ersättning per elev, oavsett elevens 
behov av resurser. Elevintegrerade elever har större resursbehov, men lägre än elever i 
grundsärskolan. En högre ersättning per elev innebär att incitamentet för grundskolan att ta 
emot elever med större resursbehov ökar. 
 
Detta har en ekonomiskt positiv effekt, eftersom alternativet i grundsärskola ofta är till en 
högre kostnad än individintegrerade elever. Utöver elevpengen så minskar kommunens 
kostnader för skolskjutsar om eleven kan genomföra sin skolgång i Knivsta kommuns 
grundskolor. 
 
I mål och budget 2019 har denna förändring beaktats, för budgetår 2018 kommer denna 
förändring inte vara beslutad av kommunfullmäktige förrän under februari 2019. Då är 
budgetåret 2018 slut och bokslutet fastställt och får därför ingen praktisk effekt. 
 
Bilagor: Beslut Utbildningsnämnden 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Genom att bokslutsreglera individintegrerade elever ökar det ekonomiska incitamentet för 
grundskolan att ta emot elever och ett mer rättvist resursfördelningssystem. Det bör på lång 
sikt leda till ett bättre resursutnyttjande av kommunens resurser och leda till lägre kostnader 
för kommunen. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Utbildningsnämnden 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslut om förändrad modell för bokslutsreglering har indirekt en påverkan på elever. 
Genom att omfördela resurser mer rättvist är bedömningen att detta är till det bättre för 
barn. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
En rättvisare resursfördelning som ger barn förutsättningar för en god skolgång. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
I detta ärende bedöms inga intressekonflikter föreligga. 
 
 

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 



 

 

 

Utbildningsnämnden  Utdrag ur  
 PROTOKOLL 
 2018-10-08 

 

Expedieras till: 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
 

Expedierat av: Josefin Lindström 2018-10-22 

 

§ 88   
Bokslutsreglering individintegrerade elever 
UN-2018/315 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bokslutsreglera individintegrerade elever som går i grundskola, men är mottagna i 
grundsärskolan, med 200 000 kronor per elev 2018 enligt de räkningar som genomförs per 
15 april och 15 oktober. 

Yrkanden 

Anneli Löfling (KNU) och Maria Fornemo (V) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Individintegrerade elever är mottagna i grundsärskolan och följer grundsärskolans läroplan, 
men går i en vanlig klass. Individintegrerade elever belastar grundskolans budget av 
kontoplansskäl. Då grundsärskolan bokslutsregleras utifrån faktiska kostnader för köpta 
elevplatser bör detsamma gälla för individintegrerade elever i Knivstas grundskolor. 

Underlag i ärendet 

Beslut från arbetsutskottet, § 69, 2018-09-18 och tjänsteskrivelse 2018-08-17 har varit 
utsända. Åsa Zakrissson, förvaltningsekonom, och Hans Åhnberg, utbildningschef, 
informerar. Ordet ”inskrivna” i beslutsmeningen ändras till ”mottagna”. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Åsa Zakrisson Datum UN-2018/315UN-
Förvaltningsekonom 2018-08-17   
 
 
 

   Utbildningsnämnden  
 
 

Bokslutsreglering individintegrerade elever 
UN-2018/315 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
att bokslutsreglera individintegrerade elever som går i grundskola, men är inskrivna i 
grundsärskolan, med 200 tkr per elev 2018 enligt de räkningar som genomförs per 15 april 
och 15 oktober. 

Sammanfattning  
För närvarande går 3 individintegrerade elever i Knivstas grundskolor. Dessa elever är 
inskrivna i grundsärskolan och följer grundsärskolans läroplan, men går i en vanlig klass. 
Individintegrerade elever belastar grundskolans budget av kontoplansskäl. Då 
grundsärskolan bokslutsregleras utifrån faktiska kostnader för köpta elevplatser bör 
detsamma gälla för individintegrerade elever i Knivstas grundskolor. 

Bakgrund 
Tidigare år har Knivsta haft en individintegrerad elev, men antalet har ökat till tre elever. 
Utbildningsnämnden ersätter för närvarande aktuell grundskoleenhet med 200 tkr per 
individintegrerad elev utöver ordinarie elevpeng. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En individintegrerad elev medför lägre kostnader än en elev som går i obligatorisk särskola i 
en annan kommun, bland annat med andledning av uteblivna resekostnader. 
Obligatorisk särskola bokslutsregleras mot faktisk kostnad, medan grundskolan regleras mot 
faktiskt antal elever och ett à-pris per elev. Det innebär att om ett antal elever väljer att gå 
individintegrerad utbildning i stället för i särskola så återförs pengar från utbildningsnämnden 
till finansförvaltningen i bokslutsreglering inom verksamheten obligatorisk särskola, på grund 
av lägre kostnader. Motsvarande summa förs dock inte vidare till grundskolans budget, där 
kostnaden för den individintegrerade eleven i stället faller ut.  
Den faktiska kostnaden för grundskolan uppgår 2018 till 200 tkr per individintegrerad elev, 
totalt 500 tkr för två elever på vt och tre elever på ht. Grundskolan har budgeterat för en elev 
2018, vilket betyder ett underskott på 300 tkr avseende övriga elever. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
 
Hans Åhnberg   
Utbildningschef   
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Individintegrerade elever kommer att erbjudas samma stöd utan beslutet, vilket leder till 
ett underskott för utbildningsnämnden. 

 
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 
Marie Sohlberg                        Datum             KS-2018/575 
HR-chef                              2018-09-20  
 
   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Hantering av kommunens jubilarer – politiker och medarbetare 
KS-2018/575 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta hantering av kommunens jubilarer enligt förslag daterat 2018-11-19, att gälla från 
och med 2019-01-01.  
 
Sammanfattning  
Hanteringen av jubilarer har varit densamma under 15 års tid och följt det som tidigare gällt i 
Uppsala kommun vid tidpunkten för Knivsta kommuns bildande. Översyn har skett av 
hanteringen och förslaget innehåller dels en uppdelning vad som gäller jubileumsceremonin 
för politiker respektive tjänstemän, och dels en förändring avseende gåvans värde. Avsikten 
är själva ceremonin görs mer personlig liksom att nivån på gåvan följer gällande 
prisbasbelopp. Vad gäller meritering till att få uppvaktning följer hanteringen tidigare 
beräkningsgrunder, dvs är oförändrat.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Förslaget innebär att kostnaden bör beaktas i framtida budgetberedning. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Lena Fransson 
kommunchef  
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x   
 

Förklara oavsett svar. 
 

Föreslagen insats bedöms inte påverka barn. 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej X   
 
Förklara oavsett svar. 
 

Hanteringen har ingen känd påverkan på barnens välbefinnande eller utveckling. 
 
 
 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hantering av 
jubilarer i Knivsta 
kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp:   Regler  
Diarienummer:  KS-2018/575  
Beslutande nämnd:  
Beslutsdatum:  
Giltighetstid:   XXXXX 
Dokumentansvarig:  HR-chef 
 



 

Meritering till att uppvaktas 
Politiker respektive medarbetare uppvaktas i skild ordning, dvs  
 

- Politiker uppvaktas efter 20 år som folkvald politiker, sittande i fullmäktige och/eller 
som förtroendevald revisor. Tid från Uppsala kommun med ovan beskrivna distinktion 
medräknas fram till att Knivsta kommun bildades. 

- Medarbetare uppvaktas efter 25 års tjänstgöring. Samtliga arbetade dagar 
tillgodoräknas, oaktat om det är månads- eller timanställning. Anställningstid från 
verksamhet som har övertagits av kommunen tillgodoräknas. 

Gåva 
Gåvans värde utgår ifrån 10 % av gällande prisbasbelopp och väljs från: 
 

- Medalj i förgyllt silver 
- Klocka 
- Presentkort på konst 

 

Ceremoni 
Politiker: 
 

- Jubilaren uppmärksammas i kommunfullmäktige. 
- Middag med presidiet, där jubilaren erbjuds ta med närstående.  
- Kostnaden för middagen får – per person – max kosta 2 % av gällande 

prisbasbelopp. 
 
Medarbetare: 
 

- Ansvarig chef initierar middag eller fika, utefter vad jubilaren önskar. Kontorschef och 
ansvarig nämndordförande samt 2:e vice ordförande bjuds in. 

- Om middag, erbjuds jubilaren ta med närstående. 
- Om fika, erbjuds jubilaren bjuda in arbetskamrater 
- Kostnaden för middagen får – per person – max kosta 2 % av gällande 

prisbasbelopp.  
 
 



 

 
 

Kommunstyrelsen Utdrag ur  
 PROTOKOLL 
 2018-09-17 

 

Expedieras till: 
Akten 

Expedierat av Siobhán Górny 2018-09-28 

 

§ 155 

Svar på motion 2017:09 från Anders Grönvall (S) - Miljöanpassade konstgräsplaner 
KS-2017/676 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse att motion KS-2017/676 är besvarad. 

Yrkanden 

Peter Evansson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Peter Evanssons yrkande om bifall mot det utsända förslaget att anse 
motionen besvarad och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. Omröstning begärs. 

Omröstning 

De ledamöter som vill anse motionen besvarad röstar JA. 

De ledamöter som vill bifalla motionen röstar NEJ.  

Klas Bergström (M), Kerstin Eskhult (C), Boo Östberg (C) (ersätter Jeanette Meland (M)), 
Synnöve Adell (KD) (ersätter Pontus Lamberg (KD)) och Anna Koskela-Lundén (L) (ersätter 
Niclas Uggla (M)) röstar JA.  

Peter Evansson (S), Troels Nielsen (S), Lennart Lundberg (KNU) och Bengt-Åke Andersson 
(KNU) (ersätter Rolf Samuelsson (MP)) röstar NEJ.  

Med fem JA-röster mot fyra NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att 
anse motionen besvarad.  

Röstförklaring 

Boo Östberg (C) anmäler en röstförklaring för allianspartierna (protokollsbilaga 1).  

Sammanfattning av ärendet 

Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2017. 

Underlag i ärendet  

Beslut från arbetsutskottet, § 130, 2018-09-03, tjänsteskrivelse 2018-08-30 och motionen har 
varit utsända. Lena Larsson, fritids- och kulturchef, och Peter Lövinder, idrotts- och driftchef, 
informerar.  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Carina Nordlander Datum KS-2017/676 
Fritidschef 2018-08-30   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Svar på motion 2017:09 från Anders Grönvall (S) – Miljöanpassade 
konstgräsplaner 
KS-2017/676 

 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse att motion KS-2017/676 är besvarad. 

 

Sammanfattning  
I en kartläggning som Svenska miljöinstitutet (IVL) gjorts sprids mellan 2 300 och 3 900 tom 
plast i naturen från Sveriges konstgräsplaner. 
I konstgräsplaner finns plasten i det gummigranulat som ligger på planen och som får de 
konstgjorda grässtråna att stå upp. När gummit slits bildas mikroplast, som tar sig via 
vattendrag och så småningom hamnar i havet.  Mängden mikroplaster i havet idag är ett stort 
problem.  
 
Anders Grönvall föreslår 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och förvaltningen i uppdrag att i nästa 
budgetprocess ta fram ett förslag på en investering för att bygga bort spridningen av plast 
från den befintliga konstgräsplanen i Alsike. 
samt 
att kommunfullmäktige tar ett principbeslut att inte bygga fler konstgräsplaner med befintlig 
miljöskadlig teknik som sprider mikroplaster i naturen. 
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Bakgrund 

Att minska mikroplastspridning från konstgräsplaner innebär utmaningar där fel insatser och 
investeringar kan innebära miljöproblem och stora kostnader. Då Knivsta kommun står inför 
att byta ut dagens konstgräsplan samt inför att investera i nya områden är det viktigt att 
förvaltningens tjänstemän är utbildade och följer de senaste riktlinjerna från 
Naturvårdsverket, förstår forskningen samt har kunskap om hur andra kommuner arbetar. 

För att motverka problemet med spridning av mikroplatser från konstgräsplaner är det viktigt 
att minska svinnet av granulat. Det finns flera olika sätt att minska svinnet från planerna. Till 
exempel bör det finnas särskilda ytor att lägga bortplogad snö på så att granulat inte riskerar 
att nå vattendrag eller vattenförekomst. Då kan det granulat som följer med vid snöröjning 
samlas upp och återföras till planen eller skickas till avfallshantering. Andra exempel är att 
skapa särskilda ytor där spelare kan borsta av granulat så att det kan samlas upp och 
återföras till planen samt att sätta filter i dagvattenbrunnar för att fånga upp granulat som 
kommit ner i dräneringssystemet. 

I det upphandlingsarbete som påbörjats för att byta befintligt konstgräs följer Knivsta 
kommun den vägledning som Naturvårdsverket tagit fram samt Svenska fotbollsförbundets 
rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner. Omläggningen av konstgräset i Alsike 
görs utifrån så miljömässiga hänsyn som den uppdaterade forskningen och kunskapen ger 
oss förutsättningar att göra.  
Fortsatt forskningsarbete och tester behöver göras inom området och förvaltningen följer 
detta noggrant genom att bl a delta på kommande kunskapsdagar tillsammans med forskare 
samt representanter från fotbollsförbundet och andra kommuner.  I framtida projekt kommer 
hänsyn tas till den senaste forskningen och de rekommendationer som finns för att minimera 
miljöskadlig teknik. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Att bygga förutsättningar för dagvattenhanteringen och särskild hantering av snö vid 
snöröjning kan komma att innebära utökade kostnader.  
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Larsson   
Chef Kultur- och fritidskontoret  
 
Beslutet ska expedieras till:  
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Akten 
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson 
Upphandlare Fredrik Söderlind 
Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Utbyggnaden av konstgräsplaner är viktig för folkhälsan genom breddfotbollen och 
särskilt för barn och ungdomar. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Naturgräsplanerna ger färre speltimmar än en konstgräsplan och därmed mindre rörelse 
till barn och ungdomar.  Kostnaderna för att underhålla ett naturgräs är också högre än 
vid konstgräs. Det är viktigt att begräsningar i åtgärder föregås av noggrann kunskaps- 
och konsekvensanalys. 

 
3. Beskriv eventuella 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  

 
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 



  

 

 

 
Knivsta 2017-10-19 
Anders Grönvall 

 

 

 

 

Motion till kommunfullmäktige KnivstaMotion till kommunfullmäktige KnivstaMotion till kommunfullmäktige KnivstaMotion till kommunfullmäktige Knivsta    

Konstgräsplanen  

I en kartläggning som Svenska miljöinstitutet (IVL) gjort sprids mellan 2 300 och 
3 900 ton plast i naturen från Sveriges konstgräsplaner.1 Det är bara väg- och 
däckslitage från trafiken som ger större utsläpp av mikroplaster i naturen. 

I konstgräsplaner finns plasten i det gummigranulat som ligger på banan och som får 
de konstgjorda grässtråna att stå upp.   

Det gummi som används i bildäck och i konstgräsplaner idag är egentligen en 
polymer, dvs plast. När gummit slits bildas mikroplast, alltså små partiklar som tar sig 
via vattendrag och så småningom hamnar i havet. 

Mängden mikroplatser i havet är idag ett gigantiskt problem. Redan idag finns det 
mer mikroplast i Nordsjön än plankton. Ett bekymmer är att havets små invånare får 
i sig plastpartiklar i tron att det är föda. Plastpartiklarna bryts dock inte ner i 
matsmältningsorganen, utan kan ligga kvar länge och orsaka stora problem för 
organismen. Man misstänker också att plastpartiklarna kan knyta till sig miljögifter, 
vilket drabbar både de djur som råkar äta dem samt individer som står högre upp i 
näringskedjan. Det finns ingen möjlighet att rena haven från mikroplatser.  

Nu börjar diskussioner om att använda andra material i konstgräsplaner men också 
att helt enkelt bygga insamlingsdiken runt planerna för att se till att gummigranulaten 
inte lämnar området. 

Det förs också diskussioner om att använda andra typer av granulat på planerna som 
inte innehåller gummit eller plast utan mer miljövänliga alternativ. 

Knivsta som är en kommun med mycket högt ställda mål och principer i sitt 
miljöprogram kan inte vänta på att agera i denna fråga.  

Jag föreslår … 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och förvaltningen i uppdrag att i nästa 
budgetprocess ta fram ett förslag på en investering för att bygga bort spridningen av 
plast från den befintliga konstgräsplanen i Alsike. 

att kommunfullmäktige tar ett principbeslut att inte bygga fler konstgräsplaner med 
befintlig miljöskadlig teknik som sprider mikroplaster i naturen.  

Anders Grönvall (S) 

                                                 
1 Magnusson et al Swedish sources and pathways for 
microplastics to the marine environment  IVL Swedish Environmental Research Institute 2016, rev mars 
2017 



 

 
 

Kommunstyrelsen Utdrag ur  
 PROTOKOLL 
 2018-10-15 

 

Expedieras till: 
Akten 

Expedierat av Siobhán Górny 2018-10-30 

 

§ 178 

Medborgarförslag 2017:04 – Bygg en gångväg från busstationen Örsandsvägen 
KS-2017/489 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslag 2017:04 besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun har 2017-07-08 tagit emot medborgarförslag om att bygga en gångväg från 
busstationen vid Örsandsvägen söderut utmed väg 1039 i riktning mot Vassunda 
hembygdsgård. 

Underlag i ärendet 

Beslut från arbetsutskottet, § 157, 2018-10-01, Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, 
§ 105 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-29, beslut från 
kommunfullmäktige, § 136 2017-09-27 och medborgarförslaget 2017-07-08 har varit 
utsända. 



 

 
 

Samhällsutvecklingsnämnden Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2018-08-27 
 

 
Expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Handläggare  

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-09-05 
 

 

 
§ 105 
 
Svar på medborgarförslag 2017:04 om Gångväg från busstationen Örsandsvägen 
SUN-2017/853 
 
Beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anse medborgarförslag 2017:04 besvarat. 
  
Sammanfattning av ärendet 
 
Knivsta kommun har 2017-07-08 tagit emot medborgarförslag om att bygga en gångväg från 
busstationen vid Örsandsvägen söderut utmed väg 1039 i riktning mot Vassunda 
hembygdsgård.  
 
Underlag i ärendet 
Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 66, tjänsteskrivelse 2018-01-29, beslut KF § 
136/2017 och medborgarförslag 2017-07-08 har varit utsända. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Martin Gunnarsson Datum KS-2017/489 
Trafikplanerare 2018-01-29 SUN-2017/853
  
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 

Svar på Medborgarförslag 2017:04 om Gångväg från busstationen 
Örsandsvägen 
SUN-2017/853 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
Att anse medborgarförslag 2017:04 besvarat.  
 
 
Bakgrund 
 
Knivsta kommun har 2017-07-08 tagit emot medborgarförslag om att bygga en gångväg från 
busstationen vid Örsandsvägen söderut utmed väg 1039 i riktning mot Vassunda 
hembygdsgård.  
För väg 1039 är det Region Uppsalas Regionala utvecklingsnämnd som ansvarar för 
planering och utbyggnad av infrastruktur tillsammans med Trafikverket. Knivsta kommun 
håller med förslagsställaren om att en bättre gång- och cykelförbindelse behövs söder om 
Vassunda och har gjort ett inspel av detta behov till Region Uppsala under 2017. För att få 
ett mer konkret svar om en gångväg kan vara aktuell bör förslagsställaren vända sig till 
Region Uppsala via region.uppsala@regionuppsala.se.   
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet medför inte några ekonomiska åtaganden 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

 
 
 
Pernilla Dufström   
T.f. Samhällsbyggnadschef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Förslagsställaren 
  

mailto:region.uppsala@regionuppsala.se
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej X   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Inte i detta skede. Kan en gångväg bli byggd har det däremot mycket positiva effekter för 
alla oskyddade trafikanter utmed väg 1039. 

 
 

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 



 

 
 

Kommunfullmäktige Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2017-09-27 
 
 

Expediering 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden  
Samhällsbyggnadschef  

 
Expedierat av Siobhán Górny 2017-10-10 
 

 

§ 136 
 
Anmälan av medborgarförslag 
KS-2017/608 
KS-2017/522 
KS-2017/489 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att följande medborgarförslag överlämnas till samhällsutvecklingsnämnden för beredning:  
 

- Medborgarförslag 2017:04 - Bygg en gångväg från busstationen Örsandsvägen (KS-
2017/489) 

- Medborgarförslag 2017:05 – Bygg en hundpark i Knivsta (KS-2017/522) 
- Medborgarförslag 2017:06 – Gör om Sågverkstorget till en stor välutrustad lekpark 

(KS-2017/608 
 
Ärende  
 
Medborgarförslagen delas ut på sammanträdet. 
 





 

 
 

Kommunstyrelsen Utdrag ur  
 PROTOKOLL 
 2018-10-15 

 

Expedieras till: 
Akten 

Expedierat av Siobhán Górny 2018-10-30 

 

§ 179 

Medborgarförslag 2017:08 – Bygg en båtramp till Mälaren 
KS-2017/729 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska bygga en båtramp för sjösättning av båtar i 
Mälaren. 

Underlag i ärendet 

Beslut från arbetsutskottet, § 158, 2018-10-01, beslut från samhällsutvecklingsnämnden, 
§ 102 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28, beslut från 
kommunfullmäktige, § 176 2017-11-29 och medborgarförslaget 2017-11-03 har varit 
utsända.  

 



 

 
 

Samhällsutvecklingsnämnden Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2018-08-27 
 

 
Expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Handläggare 

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-09-05 
 

 

 
§ 102 
 
Svar på medborgarförslag 2017:08 Bygg en båtramp i Mälaren 
SUN-2018/310 
 
Beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ska bygga en båtramp för sjösättning av båtar i 
Mälaren. 
 
Underlag i ärendet 
 
Beslut från arbetsutskottet 2018-06-11, § 63, tjänsteskrivelse 2018-05-28, beslut KF § 
149/2017 och medborgarförslag 2017-11-03 har varit utsända. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Josefin Edling Datum KS-2017/729 
Park och naturchef 2018-05-28 SUN-2018/310
  
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 

 
 
 
Svar på medborgarförslag 2017:08 Bygg en båtramp i Mälaren 
SUN-2018/310 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning  
 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ska bygga en båtramp  för sjösättning av båtar i 
Mälaren.  
 
Bakgrund 
 
Många båtägare har inte en egen båtplats, utan förvarar båten på land för att vid användning 
sjösätta den vid en båtramp. Förslagsställaren önskar att kommunen bygger en båtramp 
någon stans längs kommunens mälarstrand vid Ekoln för att tillgängliggöra sjön för båtägare. 
En närliggande båtramp skulle vara en stor fördel för de som har båt och som vill uppleva 
och njuta av sjö- och båtliv. 
 
För att kommunen ska kunna bygga en båtramp krävs tillgång till egen mark och eftersom 
Knivsta kommun inte äger någon egen mark längs Ekolns stränder finns idag ingen möjlighet 
att bevilja medborgarförslaget. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Att avslå medborgarförslaget har ingen ekonomisk påverkan. 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

 
 
 
Pernilla Dufström   
Tf. Samhällsbyggnadschef  
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Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Förslagsställare 
Park och naturchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja x  Nejx   

 
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 x   
 
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 



 

 
 

Kommunfullmäktige Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2017-11-29 
 

Expediering 

Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
FMS 
  
 

 
Expedierat av Siobhán Górny 2017-12-20 
 

 

§ 176 
 
Anmälan av medborgarförslag 2017:08 - Bygg en båtramp till Mälaren 
KS-2017/729  
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna medborgarförslaget till samhällsutvecklingsnämnden för beredning.  
 
Ärende  
 
Medborgarförslaget delas ut på sammanträdet.  
 





 

 
 

Kommunstyrelsen Utdrag ur  
 PROTOKOLL 
 2018-10-15 

 

Expedieras till: 
Akten 

Expedierat av Siobhán Górny 2018-10-30 

 

§ 175 

Motion 2016:11 från Anders Grönvall (S) om moderna cykelbanor 
KS-2016/641 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motion 2016:11 besvarad. 

Yrkanden 

Peter Evansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från Anders Grönvall (S) föreslås att samhällsutvecklingsnämnden uppdras att ta 
fram kalkyl och utformningsförslag till gång- och cykelvägar med tak och markvärme. 

Underlag i ärendet  

Beslut från arbetsutskottet, § 154, 2018-10-01, beslut från samhällsutvecklingsnämnden, 
§ 107 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-09 och motionen 
2016-09-22 har varit utsända. 



 

 
 

Samhällsutvecklingsnämnden Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2018-08-27 
 

 
Expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Handläggare  

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-09-05 
 

 

 
 
 
§ 107 
 
Svar på motion 2016:11 om moderna cykelbanor  
SUN-2017/60 
 
Beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anse motion 2016:11 besvarad.  
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar för egen del  
 
att låta tanken i förslaget övervägas som ett alternativ vid kommande utredning av gång- och 
cykelväg. 
 
Yrkande 
Peter Evansson (S) yrkar, med instämmande av Boo Östberg (C), på tillägg till förslaget med 
att-satsen ”att SUN för egen del beslutar att låta tanken i förslaget övervägas som ett 
alternativ vid kommande utredning av gång- och cykelväg”.  
Klas Bergström (M) yrkar bifall till det utsända förslaget och avslag på Peter Evanssons (S) 
tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition påbifall mot avslag på Peter Evanssons (S) tilläggsyrkande 
och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på 
bifall till Peter Evanssons (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden avslår Peter 
Evanssons (S) yrkande. Omröstning begärs. 
  
Omröstning 
 
De ledamöter som röstar för avslag på tilläggsyrkandet röstar JA 
De ledamöter som röstar för bifall till tilläggsyrkandet röstar NEJ. 
Klas Bergström (M), Matilda Hübinette (M), Gunnar Gidlund (KD) och Camilla Arvidsson (M) 
röstar JA. 
Boo Östberg (C), Peter Evansson (S), Gunnar Ormeus (S), Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och 
Kerstin Umegård (MP) röstar NEJ. 
Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster finner ordföranden att nämnden beslutar att anta Peter 
Evanssons (S) tilläggsyrkande. 
 



 

 
 

Samhällsutvecklingsnämnden Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2018-08-27 
 

 
Expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Handläggare  

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-09-05 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
I en motion från Anders Grönvall (S) föreslås att samhällsutvecklingsnämnden uppdras att ta 
fram kalkyl och utformningsförslag till gång- och cykelvägar med tak och markvärme. 
 
Underlag i ärendet 
 
Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 68, tjänsteskrivelse 2018-05-09, beslut KF § 
154/2016 och motion 2016-09-22 har varit utsända. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Martin Gunnarsson Datum KS-2016/641 
Trafikplanerare 2018-05-09 SUN-2017/60
  
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 

Motion 2016:11 om moderna cykelbanor 
SUN-2017/60 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motion 2016:11 besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
I en motion från Anders Grönwall (S) föreslås att samhällsutvecklingsnämnden uppdras att ta 
fram kalkyl och utformningsförslag till hur gång- och cykelvägar med tak och markvärme.  
 
Att det finns cykelvägar med hög standard är en viktig del för att få fler att ta cykeln. 
Förvaltningen har inte dessvärre inte resurser för att göra denna typ av utredning. 
 
För att uppmuntra till mer cykling pågår inventering av befintligt GC-nät för att identifiera 
behov av standardhöjning och felande länkar i systemet, samt översyn av belysning och 
utformning. Kommunen deltar även i Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2018 för att på 
lång sikt kunna förbättra vårat gång- och cykelvägnät.  
 
Utöver detta finns en Åtgärdsvalsstudie för ny gång- och cykelväg mellan Alsike och Knivsta 
väster om järnvägen vilande hos Region Uppsala i väntan på att området byggs ut.  
En åtgärdsvalsstudie för väg 77 är initierad och kommunen driver även frågan om en 
åtgärdsvalsstudie för väg 255 för att få ett så komplett GC-när som möjligt. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet medför inga ekonomiska åtaganden i detta skede. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

 
 
 
Kristofer Kvarnström  
Gatuchef 
Beslutet ska expedieras till:  
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Akten 
Förslagsställarna 
Kommunstyrelsen 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej X   

 
Förklara oavsett svar. 
 
Inte i detta skede. Det är dock av stor vikt att kommande GC-vägar utformas så att fler 
olika cyklister kan cykla samtidigt i olika hastigheter. 

 
 
 
 

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 



  

 

 

 
Knivsta 2016-09-22 

Socialdemokraterna Knivsta 

 

 

 

 

Motion: 

Moderna cykelbanor 

 

När vi nu i Knivsta håller på att planera ett helt nytt stort bostadsområde har vi 

möjlighet att tänka nytt och modernt. Vill vi skapa ett bostadsområde där 

medborgarna inte behöver ta bilen för att lämna barn på förskola och skola, där de 

snabbt och enkelt kan välja kollektivtrafik, så ger det inte bara vinster för miljön utan 

också exploateringsvinster eftersom vi inte tvingas bygga enorma parkeringsytor och 

parkeringshus vid kollektivtrafikanslutningarna. 

Vad är det då som kan hindra människor från att ta cykeln eller att gå ner till tåget 

eller bussen trots att det finns bra cykel- och gångbanor? Jo, snö, regn och slask. Det 

är inte kul att cykla i ösregn. Det är inte kul att cykla på glashala cykelbanor. Det är 

inte kul att dra skorna genom snöslask eller att sitta med våta byxor på tåget till 

jobbet. 

Tänk om vi kunde bygga cykelbanor med tak? Då skulle vi spara pengar på 

snöröjning och på minskade krav på parkeringsytor. Medborgarna skulle spara 

pengar. Miljön och klimatet blir vinnare. 



 

 2 (2) 

 

Ett samhälle med höga miljöambitioner leder också till ökad efterfrågan på mark och 

på bostäder.  

Därför föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar: 

att uppdra till Samhällsutvecklingsnämnden att ta fram ett förslag på cykelbanor och 

gångbanor med tak och eventuellt också uppvärmning i marken för isfrihet i det nya 

området Nydal 

att förslaget tas fram med inriktningen att kostnaderna för dessa ska tas med i de 

exploateringsavtal (för den mark som är privatägd) och i köpeavtal (kommunens 

mark) som tecknas för området. 

   

Anders Grönvall (S) 



 

 
 

Kommunstyrelsen Utdrag ur  
 PROTOKOLL 
 2018-10-15 

 

Expedieras till: 
Akten 

Expedierat av Siobhán Górny 2018-10-30 

 

§ 176 

Motion 2017:01 från Kenneth Gunnar (KNU) – Bygg en hängande gångbro över 
Valloxen 
KS-2017/187 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motion 2017:01 besvarad. 

Reservation 

Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet.  

Yrkanden 

Lennart Lundberg (KNU), Peter Evansson (S) och Rolf Samuelsson (MP) yrkar att 
kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionen.  

Propositionsordning  

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Lennart Lundbergs yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut . 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

De ledamöter som bifaller arbetsutskottets förslag röstar JA. 

De ledamöter som bifaller Lennart Lundbergs yrkande röstar NEJ. 

Klas Bergström (M), Kerstin Eskhult (C), Niclas Uggla (M), Boo Östberg (C) (ersätter 
Jeanette Meland (M)) och Synnöve Adell (KD) (ersätter Pontus Lamberg (KD)) röstar JA.  

Peter Evansson (S), Troels Nielsen (S), Lennart Lundberg (KNU) och Rolf Samuelsson (MP) 
röstar NEJ.  

Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Kenneth Gunnar (KNU) har i motion 2017:01 föreslagit att en hängande gångbro ska byggas 
under vägbron för E4 över Valloxen. 

Underlag i ärendet  

Beslut från arbetsutskottet, § 155, 2018-10-01, beslut från samhällsutvecklingsnämnden, 
§ 106 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-03-15 och motionen 
2017-03-02 har varit utsända. 



 

 
 

Samhällsutvecklingsnämnden Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2018-08-27 
 

 
Expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Handläggare  

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-09-05 
 

 

 
 
§ 106 
 
Svar på motion 2017:01 Bygg en hängande gångbro över Valloxen 
SUN-2018/282 
 
Beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motion 2017:01 besvarad. 
 
Reservation 
 
Peter Evansson (S) och Mikael Rye-Danjelsen (KNU) reserverar sig till förmån för att bifalla 
motionen. 
 
Yrkanden 
 
Peter Evansson (S) och Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall till det utsända förslaget, dvs att anse motionen 
besvarad, mot bifall till motionen och finner att nämnden bifaller det utsända förslaget. 
Omröstning begärs. 
  
Omröstning 
 
De ledamöter som röstar för att anse motionen besvarad röstar JA 
De ledamöter som röstar för bifall till motionen röstar NEJ. 
Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Matilda Hübinette (M), Gunnar Gidlund (KD) och 
Camilla Arvidsson (M) röstar JA. 
Peter Evansson (S), Gunnar Ormeus (S), Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Kerstin Umegård 
(MP) röstar NEJ. 
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att nämnden beslutar att anse motionen 
besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kenneth Gunnar (KNU) har i motion 2017:01 föreslagit att en hängande gångbro ska byggas 
under vägbron för E4 över Valloxen. 
 



 

 
 

Samhällsutvecklingsnämnden Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2018-08-27 
 

 
Expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Handläggare  

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-09-05 
 

 

Underlag i ärendet 
Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 67, tjänsteskrivelse 2018-03-15, beslut KF § 
37/2017 och motion 2017-03-02. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Martin Gunnarsson Datum SUN-2018/282 
Trafikplanerare 2018-03-15 KS-2017/187
  
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 

Motion 2017:01 Bygg en hängande gångbro över Valloxen 
SUN-2018/282 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anse motion 2017:01 besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
Kenneth Gunnar har i motion 2017:01 föreslagit att en hängande gångbro ska byggas under 
Vägbron för E4 över Valloxen. I en tidigare studie från 2005 har olika alternativ översiktligt 
utretts och dåvarande Vägverket (nuvarande Trafikverket) hade vid det tillfället inget emot att 
en gångbro kunde placeras under E4.Vilken teknisk konstruktion som är bäst lämpad är dock 
inte prövat på nytt. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget innebär en stor förbättring av tillgängligheten till 
Knivstas nära natur men att medel för att genomföra åtgärden saknas och att extra medel för 
en produktion behöver avsättas i budgeten.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
De översiktliga kalkyler som redovisas i studien från 2005 är ca 25 000kr/metern i vad som 
antas vara 2005 års prisnivå. Sträckan utgör ca 120 meter vilket innebär en kostnad på 3,2 
miljoner kronor för en stålkonstruktion. Det kan finnas billigare alternativa konstruktioner, 
exempelvis en hängbro, men oavsett detta saknas medel för denna typ av investering i 
gällande budget. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Pernilla Dufström   
T.f Samhällsbyggnadschef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Motionären  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej X  

 
Inte i detta skede.  

 
      

 
 

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 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 till Knivsta Kommunfullmäktige. 

Jag föreslår att Knivsta kommun utreder möjligheten att montera en hängande gångbro 

under motorvägens passage över Valloxen. 

För att möjliggöra en lagom lång kvällspromenad skulle en gångbro under motorvägen 

vara ett stort tillskott. Den skulle också öppna områdena söder och norr om Valloxen på 

ett tilltalande sätt, genom sammanlänkningen av Kölängen/Brunnbyplatån och området 

väster om Ledingenäs. Knivsta kommun äger inte själv frågan utan måste samverka med 

såväl markägare som Trafikverket i utredningsarbetet. Den seglingsfria höjden för jollar 

måste naturligtvis också tas med. Möjligheten att skapa bra, enkla och tilltalande 

rekreationsmöjligheter i det växande Knivsta måste prioriteras i folkhälsans tecken.  

 

Knivsta 2017-03-02 

 

Kenneth Gunnar 

KnivstaNu 

 



 

 
 

Kommunstyrelsen Utdrag ur  
 PROTOKOLL 
 2018-10-15 

 

Expedieras till: 
Akten 

Expedierat av Siobhán Górny 2018-10-30 

 

§ 177 

Motion 2017:02 från Kenneth Gunnar (KNU) – Inrätta ett naturvårdsråd 
KS-2017/189 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kenneth Gunnar (KNU) motionerar att Knivsta kommun ska inrätta ett naturvårdsråd. Rådet 
ska fungera som dialog- och remissorgan vid ianspråktagande av naturmark för exploatering. 

Underlag i ärendet  

Beslut från arbetsutskottet, § 156, 2018-10-01, beslut från samhällsutvecklingsnämnden, 
§ 104 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28 och motionen 
2017-03-02 har varit utsända. 



 

 
 

Samhällsutvecklingsnämnden Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2018-08-27 
 

 
Expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Handläggare  

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-09-05 
 

 

 
§ 104 
 
Svar på motion 2017:02 inrätta ett naturvårdsråd  
SUN-2018/311 
 
Beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda formerna för ett naturvårdsråd i Knivsta kommun, 
  
att anse motionen besvarad. 
 
Yrkande 
 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Gunnar Gidlund (KD) yrkar bifall till förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kenneth Gunnar (KNU) motionerar att Knivsta kommun ska inrätta ett naturvårdsråd. Rådet 
ska fungera som dialog- och remissorgan vid ianspråktagande av naturmark för exploatering. 
 
Underlag i ärendet 
 
Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 65, tjänsteskrivelse 2018-05-28, beslut KF § 
37/2017 och motion 2017-03-02 har varit utsända. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Josefin Edling Datum KS-2017/189 
Park och naturchef 2018-05-28 SUN-2018/311 
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 

 
 
 
Svar på motion från Kenneth Gunnar: Inrätta ett naturvårdsråd 
SUN-2018/311 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att 
besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda formerna för ett naturvårdsråd i Knivsta kommun,  
 
att anse motionen besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kenneth Gunnar motionerar att Knivsta kommun ska inrätta ett naturvårdsråd. Rådet ska 
fungera som dialog- och remissorgan vid ianspråktagande av naturmark för exploatering. 
 
Bakgrund 
 
Vid exploatering kan befintliga natur- och kulturvärden utgöra viktiga kvaliteter i arbetet med 
att skapa attraktiva bostäder och arbetsplatser. Tillgängliga och näraliggande naturområden  
lockar invånare och arbetsplatser till kommunen.  
Vid exploatering av jungfrulig mark ska därför värdering av befintliga värden göras. Detta 
görs i dag  i både plan- och byggskede men kommunens tillgängliga underlag för den här 
typen av värderingar är i många delar otillräckliga, och det kan leda till att höga natur- och 
kulturvärden byggs bort i onödan. 
 
Ett naturvårdsråd kan i detta sammanhang vara en resurs för kommunen eftersom 
föreningsliv och aktiva invånare besitter lokalkännedom och kunskaper som kommunen inte 
har tillgång till. Ett naturvårdsråd kan också fungera som ett forum för att kanalisera frågor 
som annars når kommunen som synpunkter och klagomål. Ett råd kan ses som en del av 
kommunens arbete med medborgardialog.  
 
Förvaltningen ser positivt på bildande av naturvårdsråd eftersom det skulle kunna förbättra 
kvaliteten på naturvårdsarbetet och på kommunens kommunikation med invånarna i dessa 
frågor. Formerna för ett naturvårdsråd behöver klargöras och arbetsformerna fastställas 
innan beslut om bildande kan vara aktuellt.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Ett naturvårdsråd förväntas inte fördyra förvaltningens arbete med naturvårdsfrågorna. 
Arbetssätten kan istället effektiviseras och därmed bli billigare.  
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

 
 
 
Pernilla Dufström   
Tf. Samhällsbyggnadschef  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Motionär Kenneth Gunnar 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Park och naturchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja x  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barn är aktiva ”konsumenter” av natur och grönområden i tätorterna. Både inom de 
pedagogiska verksamheterna, inom föreningslivet och spontant på sin fritid. Därför har barn 
mycket att vinna på att kommunen har goda kunskaper om sina naturområden. 

 
 
 

3. Beskriv eventuella 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  

 
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 tlll Knivsta kommunfullmäktige. 

Jag föreslår att Knivsta kommun inrättar ett naturvårdsråd. 

Knivsta kommun växer så det knakar, vilket då bland annat innebär att 

mycket jungfrulig mark måste tas i anspråk i en allt snabbare takt.Detta 

får till följd att det inte finns utrymme för misstag! Förstörd mark/natur kan 

svårligen återfås! Ett sätt att undvika denna risk är att inrätta ett 

naturvårdsråd med säte för de rena natur- och friluftsföreningarna. Rådet 

skall ha till uppgift att vara ett dialog- och remissorgan och som 

kontinuerligt informeras när ny mark, privat eller offentlig, planeras att tas 

i anspråk. I regelverket skall även ingå två fysiska möten med kommunens 

ledande politiker och personal inom förvaltningen. Detta instrument 

används i många kommuner och har visat sig vara ett bra verktyg då det 

ger tidiga signaler, när skyddsvärd naturmark riskerar att förändras. Vi har 

alla ett ansvar för att lämna över vårt jordklot så oskadat som möjligt till 

kommande generationer. 

 

Knivsta 2017-03-02 

Kenneth Gunnar 

KnivstaNu 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kommunstyrelsen Utdrag ur  
 PROTOKOLL 
 2018-10-15 

 

Expedieras till: 
Akten 

Expedierat av Siobhán Górny 2018-10-30 

 

§ 174 

Svar på motion 2017:07 från Maria Fornemo (V) och Malin Tollbom (V) - Mer kultur till 
unga i Knivsta 
KS-2017/416 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren föreslår att Kulturskolan och Sjögrenska gymnasiet ska samverka kring 
kompetens och lokaler för att säkra båda verksamheternas ekonomi och skapa större 
attraktionskraft för gymnasiets olika program.  

Underlag i ärendet 

Beslut från arbetsutskottet, § 150, 2018-10-01, tjänsteskrivelse 2018-10-01 och motionen har 
varit utsända. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Lena Larsson Datum KS-2016/416 
Kultur- och fritidschef 2018-10-01   
 
 
 

    
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
Svar på motion 2017:07 från Maria Fornemo (V) och Malin Tollbom 
(V) - Mer kultur till unga i Knivsta 
KS-2016/416-1 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad 
 
 
Sammanfattning  
Förslagställaren föreslår att Kulturskolan och Sjögrenska ska samverka kring kompetens och 
lokaler för att säkra båda verksamheternas ekonomi och skapa större attraktionskraft för 
gymnasiets olika program. 
 
Bakgrund 
 
Motionen tar upp möjligheterna med ett samarbete mellan Sjögrenska gymnasiet och 
Kulturskolan genom en satsning på Kulturskolan men också genom att utöka 
studiemöjligheterna av estetiska ämnen på gymnasiet. 
 
I motionen hänvisas till kulturskolans höga avgifter och som därför kan göra det svårt för 
familjer med små ekonomiska möjligheter att delta i undervisningen. Sjögrenska gymnasiet 
har behov av fler elever för att klara den ekonomiska läget. Därför anser förslagställaren att 
ett samarbete vore gynnsamt för båda och en helt ny typ av verksamhet inriktad på sång, 
musik, dans och teater skulle sätta Sjögrenska gymnasiet på kartan som en av de 
intressantaste gymnasieskolorna i hela Uppland. 
 
Förslagsställaren tror också att ett samarbete mellan Sjögrenska och Kulturskolan 
beträffande personal och lokaler skulle kunna locka duktiga lärare till Knivsta då de skulle 
kunna få heltidstjänster. Kanske dessa redan bor i Knivsta och skulle kunna knytas till 
verksamheten eller att de rent av redan jobbar för Kulturskolan fast på deltid. 
 
Svar på motion 
 
Under de senaste åren har Kulturskolan haft nerdragningar i antalet platser och också ökat 
avgifterna för att klara en budget i balans. Ur den synvinkeln vore ett samarbete med 
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gymnasiet ett sätt att öka förutsättningarna för att slippa ytterligare neddragningar. 
Kulturskolans primära målgrupp är dock barn och unga upp till gymnasieålder d.v.s. 16 är. 
Det är dock inte omöjligt att tänka sig att utöka målgruppen. 
 
Att samarbeta med skolan har också stött på hinder i att kulturskolelärare inte fått examinera 
elever i den traditionella skolan. Det innebär alltså att trots de flesta lärare som undervisar på 
kulturskolan har en väldigt hög utbildningsnivå har de inte rätt att examinera elever i skolan. 
Det finns idag också tyvärr många kulturskolelärare som har dåliga erfarenheter av 
undervisningen i skolan och därför tycker att det är för tung jobbat och oattraktivt. 
 
Att dela lokaler är alltid att föredra där det går. Kulturskolan har under många år delat lokaler 
med Thunmanskolan tills för bara ett år sedan. Nu har verksamheten fått lokaler som endast 
de använder och genast märks det att personalen får verksamheten att flyta bättre. Dels så 
krockar kulturskolans ordinarie verksamhet inte längre med skolan under eftermiddagen men 
tyvärr är också slitaget på utrustning och lokaler större när skolan använt dem.  
 
Om man skulle få en förändring i reglerna kring betygssättning skulle det leda till större 
möjligheter för ett samarbete. Skulle det dessutom vara kulturskolans lärare som använde de 
egna lokalerna så skulle nog samnyttjandet kunna öka.  
 
Redan idag sker olika samarbeten med Sjögrenska gymnasiet inom ramen för de statsmedel 
som kulturskolan har kunnat söka de senaste åren. Hur länge de finns kvar går i dagsläget 
inte att säga, men försvinner de, så försvinner förmodligen samarbetet. Att profilera 
gymnasiet genom att använda estetiska lärprocesser är en tydlig väg till framgång för 
människor med olika lärstilar och att det finns kompetens på kulturskolan är bortom allt tvivel. 
Det finns också ett gott klimat mellan verksamheterna vilket ökar sannolikheten att lyckas 
men det behövs ett genomarbetat koncept som inte får ta avstamp i en besparing utan ett 
långsiktigt implementerat arbetssätt. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Hur Sjögrenska gymnasiet ställer sig till ett samarbete är svårt för Kultur och Fritid att säga 
men utan att tillskjuta medel kommer det nog inte hända. Detta samarbete går inte 
genomföra inom befintlig ram utan att ta bort något ytterligare från kulturskolans ordinarie 
verksamhet. Samarbetet är också avhängt av att man får jobba fram ett för alla parter 
hållbart arbetssätt, dvs för eleverna, Kulturskolan och Sjögrenska gymnasiet. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Förslagsställaren 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Verksamheterna vänder sig till barn och unga. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
Utifrån rådande budgetramar har barnens bästa beaktats. 
 
 

3. Beskriv eventuella 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 



Kultur är ett ämne vi inte så ofta pratar om i kommunfullmäktige i Knivsta. Det 
är inte så konstigt. Vi har nämligen ganska ont om kultur i kommunen och 
därför dyker den sällan upp på agendan. I SKL:s rankning över tätbefolkade 
kommuner (hur bra kommunerna upplevs vara av invånarna) kom Knivsta på en 
17:e plats totalt vilket är ganska bra. Då ska man också veta att parametern 
”Kultur” drog ner Knivsta som ett sänke i undersökningen, för där kom vi bland 
de allra sista av totalt 131 kommuner. Detta bör ändras på. 
 
I Vänsterpartiet tänker vi att kulturen i kommunen ska få växa med de unga. För 
att få en bra grund för kultur – både beträffande möjlighet tillutövad och 
upplevd – menar vi att en satsning på Kulturskolan i kombination med en 
utökning av studiemöjligheter av estetiska ämnen på Sjögrenska gymnasiet 
skulle kunna vara fruktbart. 
 
Vi vet att Kulturskolan kämpar med en ganska ogeneröst tilltagen budget och 
att kulturskoleavgifterna därför ligger bland de högsta i landet eftersom 
ledningen måste få verksamheten att gå runt. Detta kan man misstänka gör att 
mindre bemedlade föräldrar drar sig för att anmäla sina barn till kulturella 
aktiviteter, vilket är mycket tråkigt och precis tvärt emot skolans uppgift att 
överbrygga klasskillnader, sociala skillnader och ekonomiska skillnader bland 
barn i samhället. Samtidigt brottas Sjögrenska gymnasiet med SIN ekonomi. 
Där är man i behov av fler elever för att få pengarna att räcka till. 
 
Men en helt ny typ av verksamhet inriktad på sång, musik, dans och teater 
skulle sätta Sjögrenska gymnasiet på kartan som en av de intressantaste 
gymnasieskolorna i hela Uppland. Kanske lika bra som S:t Eskils gymnasium i 
Eskilstuna, där samtliga estetiska program är högskoleförberedande. Vi tror 
också att ett samarbete mellan Sjögrenska och Kulturskolan beträffande 
personal och lokaler skulle kunna locka duktiga lärare till Knivsta då de skulle 
kunna få heltidstjänster. Eller kanske dessa redan bor i Knivsta och skulle kunna 
knytas till verksamheten? Kanske de rent av redan jobbar för Kulturskolan fast 
på deltid?  
 
  

Motion 
 
Mer kultur i Knivsta – låt oss 
starta med de unga! 

2017.05.29 

Till kommunfullmäktige i Knivsta kommun 

Vänsterpartiet Knivsta 
Box 60 741 22 Knivsta 
knivsta.vansterpartiet.se 



Vänsterpartiet Knivsta tycker att det behövs mer kultur i kommunen där 
framtiden bor. Vi yrkar därför: 
 
 

 att Knivstas kommun tar fram ett förslag på hur Sjögrenska gymnasiet 
med hjälp av Kulturskolan kan profilera sig genom 
gymnasieutbildningar med estetisk inriktning  

 
 att kommunen även tar fram ett förslag på hur kulturskoleavgifterna kan 

halveras  
 
 
 
 
 
 
 
Maria Fornemo (V) 

Malin Tollbom Kjell (V) 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Hanna Borgman Datum KS-2018/661 
Kommunarkivarie 2018-10-24   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Revidering av riktlinjer och föreskrifter för arkivvården 
KS-2018/661  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa reviderade Riktlinjer och föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun enligt 
förslag daterat 2018-10-24.  

Sammanfattning  
Revidering av fastslagna riktlinjer och föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun etablerar 
att dokumenthanteringsplaner inom kommunen ska följa en kommunövergripande 
rekommendation från arkivmyndigheten gällande klassificeringsstruktur och inkluderad 
handlingsinformation. Syftet med att etablera en kommunövergripande struktur är att skapa 
transparens och tydlighet för medarbetare och underlätta insyn för medborgare.  

Bakgrund 

I Knivsta kommuns Riktlinjer och föreskrifter för arkivvård framgår att respektive nämnd eller 
styrelse skall redovisa sitt arkiv i en dokumenthanteringsplan, samt revidera denna vid 
behov. Dokumenthanteringsplanen upptar nämnden eller styrelsens aktuella handlingar och 
skall innehålla information såsom handlingarnas benämning, om deras inbördes ordning, om 
gallringsbeslut och gallringsföreskrifter, om regler för arkivläggning och avställning. 

En förstudie från 2015 visade att kommunens dokumenthanteringsplaner behöver 
uppdateras och moderniseras. Planerna bör göras mer användbara både för att styra 
dokumenthanteringen i stort, verkställa gallring och att söka efter handlingar.  

Eftersom Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:4) stipulerar att arkivredovisning skall ske 
utifrån verksamhetens processer har kommunledningskontoret fastslagit ett projekt för att 
revidera befintliga dokumenthanteringsplaner så att de uppdateras och struktureras om 
utifrån verksamheterna och deras processer. 
 
Då verksamhetsprocesser kan sträcka sig över fler nämnder/styrelser är det viktigt att 
respektive dokumenthanteringsplan utgår från samma övergripande klassificeringsstruktur.  
Exempelvis kan processen ”anställa personal” involvera både aktiviteter och handlingar hos 
den verksamhet som skall anställa samt hos personalavdelningen. Ifall dessa två enheter 
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etablerar var sin dokumenthanteringsplan utan gemensam klassificeringsstruktur finns en 
risk att vissa handlingar inte redovisas, eller redovisas dubbelt.  

För att säkerställa att kommunens olika dokumenthanteringsplaner utgår från samma 
klassificeringsstruktur föreslås därför en revidering av kommunens riktlinjer och förskrifter för 
arkivvård så att avsnittet gällande dokumenthanteringsplaner kompletteras med följande 
stycke: 

”Dokumenthanteringsplanen ska följa en kommunövergripande rekommendation från 
arkivmyndigheten gällande klassificeringsstruktur (exempelvis verksamhetsbaserad 
arkivredovisning) och inkluderad handlingsinformation. Syftet med att etablera en 
kommunövergripande struktur är att skapa transparens och tydlighet för medarbetare och 
underlätta insyn för medborgare.” 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budget. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Samtliga kontorschefer 
Kommunarkivarie  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej  X 

 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet påverkar inte barn 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Föreskrifter om arkivvården  
i Knivsta kommun 

KS-2018/661 

 
Fastställd av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp: Riktlinjer 

Diarienummer: KS-2018/661  

Beslutande instans: Kommunfullmäktige   

Beslutsdatum: 20XX-XX-XX 

Giltighetstid: 3 år  
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Tillämpning 

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), 
arkivförordningen (1991:446) samt i fullmäktiges riktlinjer om arkivvården, ska följande 
föreskrifter för arkivvården gälla för Knivsta kommun. 

Föreskrifterna gäller för fullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens 
revisorer samt för andra kommunala organ med självständig ställning. Riktlinjerna ska även 
tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. 
Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande.  
 

Ansvar 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för vården av sitt arkiv.  
 
Varje nämnd eller styrelse ska utse en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare. 
Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor med 
skyldighet att hålla arkivmyndigheten underrättad om förhållanden av betydelse för 
arkivbildning, arkivvård och förutsättning för gallring.  
 

Arkivansvarig  
Arkivansvarig är samordnare för nämndens/styrelsens arkivredogörare 
Arkiv ansvarig ska: 

• bevaka arkivfrågor och informera nämnd/styrelse och berörd personal. 
• bevaka att arkivfrågor beaktas i budgetarbetet. 
• samråda med arkivmyndigheten vid sådana förändringar i organisation eller arbetssätt 

som kan påverka arkivbildningen hos myndigheten, t.ex. införande av olika datorsystem 
och mikrofilmning.  

• samråda med arkivmyndigheten innan gallringsbeslut fattas. 
• ansvara för att dokumenthanteringsplanen och arkivbeskrivning revideras vid behov 

 

Arkivredogörare 
Arkivredogörare svarar för tillsyn och vård av den egna enhetens handlingar. 

• Arkivredogöraren ser till att den egna enhetens arkivbildning sker enligt föreskrifter, 
riktlinjer dokumenthanteringsplan. 

• Arkivredogöraren verkställer /ser till att beslutad och föreskriven gallring blir verkställd. 
• Arkivredogöraren förbereder och verkställer leverans till slutarkiv. 
• Arkivredogörare deltar vid revidering av dokumenthanteringsplan 

 
Har myndighet flera arkivansvariga eller arkivredogörare skall det finnas en huvudarkivansvarig 
och en huvudarkivredogörare som svarar för hela myndigheten.  
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Arkivvård  

Varje nämnd och styrelse ska tillämpa beständiga metoder och materiel för bevarande av arkiv 
enligt gängse standarder för en ändamålsenlig arkivvård.  

Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande 
arkivvården.  

Beständighet  
 
Handlingar som skall bevaras måste framställas med materiel och metoder som garanterar 
informationens beständighet.  
 
Papper, datamedium, skrivmedel och maskinell utrustning skall väljas i enlighet med de krav 
som ställs på handlingarnas beständighet efter de råd som riksarkivet och arkivmyndigheten 
givit. Handlingar skall framställas så, att de kan läsas och vid behov överföras till annan 
databärare/annat medium under den tid som de skall kunna hållas tillgängliga.  

Redovisa arkiv 

Arkiven ska beskrivas och förtecknas och i övrigt vara organiserade för att underlätta 
utlämnande av allmänna handlingar.  

Dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning   
 
Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv i en dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och 
arkivförteckning. 
 

Dokumenthanteringsplan  

Hur arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i 
en dokumenthanteringsplan. 
 
Dokumenthanteringsplanen upptar myndighetens aktuella handlingar. Den skall innehålla 
information om handlingarnas benämning, om deras inbördes ordning, om gallringsbeslut och 
gallringsföreskrifter, om regler för arkivläggning och avställning samt om för handlingarna 
lämpliga media. 
 
Dokumenthanteringsplanen ska följa en kommunövergripande rekommendation från 
arkivmyndigheten gällande klassificeringsstruktur (exempelvis verksamhetsbaserad 
arkivredovisning) och inkluderad handlingsinformation. Syftet med att etablera en 
kommunövergripande struktur är att skapa transparens och tydlighet för medarbetare och 
underlätta insyn för medborgare. 
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Arkivbeskrivning 
  
Arkivbeskrivningen skall visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation, förändringar häri 
som är av betydelse ur arkivsynpunkt samt arkivvårdens organisation och principer för 
bevarande och gallring.   
 

Arkivförteckning 
 
Arkivförteckningen är en systematiskt uppställd redovisning av arkivets innehåll. Förteckningen 
skall utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och som instrument för kontroll 
av arkivet. 
  
Om flera avgränsade arkiv uppstår hos myndigheten förtecknas dessa var för sig. 
Arkivbeskrivning upprättas då särskilt för varje arkiv samt för hela myndigheten.  
 

Förvaring, lokaler 

Arkiven ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador och stöld.  

Arkivhandlingarna ska vidare skyddas från förstörelse, manipulation eller annan påverkan som 
försvårar eller omöjliggör åtkomst. 

Handlingarna ska under bevarande tiden förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska 
beständigheten bibehålls.  

Förvaring  
 
Råd om arkivlokaler utfärdas av riksarkivet och arkivmyndigheten och skall vara vägledande för 
nämnder och styrelser.  
 
Om nämnder och styrelser saknar arkivlokal eller under viss tid måste förvara handlingar 
utanför arkivlokal, skall handlingarna placeras i skåp (dokument- eller värdeskåp) som ger 
motsvarande skydd.  
 
I arkivlokal ska endast arkivhandlingar förvaras.  
 
Elektriska apparater som terminaler, skrivare, kopiatorer eller faxar får inte placeras i arkivlokal.  
 
För förvaring av datamedia och mikrofilm gäller särskilda krav.  

Avgränsning av arkiv och rensning  

Arkiven ska avgränsas  
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Arbetsmaterial och andra handlingar som inte skall tillhöra arkivet, skall rensas ut eller på annat 
sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning genomförs av tjänsteman med god kännedom 
om materialet senast i samband med arkivläggning.  
 
Arbetsmaterial kan vara t.ex. anteckningar och utkast av tillfällig betydelse som är obehövliga 
för förståelsen av respektive ärendes handläggning och beslut samt övertaliga kopior och 
dubbletter. Även elektroniska upptagningar som endast utgjort mellanled i arbetsprocessen är 
arbetsmaterial. Sådana minnesanteckningar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen 
skall till den del de tillför ärendet sakuppgift, som inte dokumenterats i allmän handling, 
arkivläggas. Handlingarna blir därigenom allmänna. 
 

Föreskriven gallring 
 
Föreskriven gallring ska vara genomförd senast  vid utgången av året efter gallringsfristens 
utgång.  
 
 
 





Sida 1 av 2 

 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Pernilla Dufström Datum KS-2018/606 
Tf enhetschef administrativ service 2018-10-04   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Förordnande av borgerlig vigselförrättare  
KS-2018/606 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå Länsstyrelsen i Uppsala län att förordna Lena Fransson som borgerlig 
vigselförrättare i Knivsta kommun.  
 
Sammanfattning  
 
Lena Fransson är kommunchef i Knivsta kommun och har ett förordnande som borgerlig 
vigselförrättare från Länsstyrelsen i Uppsala län. Det förordnandet löper ut 2019-03-05 och 
en förlängning erfordras. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Åsa Fransén 
kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Lena Fransson 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   
 

Förklara oavsett svar. 
 

En ansökan till Länsstyrelsen om förordnande av borgerlig vigselförrättare är en rent 
administrativ åtgärd som inte bedöms påverka barn.  

 
 

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 
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