
 
 

 

   KUNGÖRELSE 
   2019-11-07 
 
 
Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 
 
 
Dag och tid: Onsdagen den 20 november 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 den 2 december 2019.  
 
3. Fastställande av dagordning  
 
4. Anmälnings- och informationsärenden  
 

a) Information från Hemvärnet  
Major Fredrik Lenner informerar.  
 

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

- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 88, 2019-09-30, Kvalitetsredovisning 
- Socialnämndens beslut 2019-10-03 § 94 - Redovisning av ej verkställda gynnande 

beslut kvartal 1 2019 
- Socialnämndens beslut 2019-10-03 § 96 - Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 

per augusti 2019 
- Utbildningsnämndens beslut § 91 2019-10-01 - Verksamhetsberättelse och 

delårsbokslut per augusti 2019 

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


 
 

 

 
 
 

c) Rapport över Knivstaförslag  
 
Lista över Knivstaförslag skapad 2019-11-07 
 

d) Kommunalråden informerar  
 
5. Ledamöternas frågor 
 
6. Interpellationer  
 

- Från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om diskussionerna 
om etablering av Lidl i Knivsta 

 
7. Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2018 
KS-2019/739 
 
Utlåtande 2019-10-22 
Granskningsrapport 2019-10-15 
 
Beslutsärenden 
 
8. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2019 
KS-2019/15 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 160, 2019-10-21 
Tjänsteskrivelse 2019-10-03 
Rapport delårsbokslut 2019-10-17 
 
9. Ändring av VA-taxan – höjning av anläggningsavgifter 
KS-2019/636 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 142, 2019-09-23 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 75, 2019-09-02 
Tjänsteskrivelse från samhällsutvecklingsnämnden 2019-06-14 
Hemställan från Roslagsvatten daterad 2019-06-14 
Knivstavattens tjänsteutlåtande 2019-05-21 
 
10. Revidering av avfallstaxa 2020 
KS-2019/709 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 161, 2019-10-21 
Tjänsteskrivelse 2019-10-10 
Förslag på taxa (redaktionellt reviderad efter samhällsutvecklingsnämndens förslag) 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 89, 2019-09-30 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-09-11  
 



 
 

 

 
11. Ny prislista för Hälsohuset 2020 
KS-2019/643 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 162, 2019-10-21  
Tjänsteskrivelse 2019-09-27 
Förslag på ny prislista 
Sammanställning av nuvarande priser  
 
12. Biblioteksplan för Knivsta kommun 2019-2023 
KS-2019/663 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 164, 2019-10-21  
Tjänsteskrivelse 2019-09-24 
Förslag på biblioteksplan 2019-09-24 
 
13. Styrdokument för krisberedskap 
KS-2019/676 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 170, 2019-10-21  
Tjänsteskrivelse 2019-09-27 
Program för krisberedskap, förslag 2019-10-09 
 
14. Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i folkinitiativ 
KS-2019/769 
 
Behandlades på extra sammanträde med kommunstyrelsen den 12 november 2019. 
Protokollet är ojusterat vid utskick.  
Tjänsteutlåtande 2019-11-08 
Förslag till reglemente 
 
15. Svar på medborgarförslag 2018:05 – Ansök hos Länsstyrelsen om åtgärder mot 

förbränningsmotorer i Valloxen 
KS-2018/136 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 165, 2019-10-21 
Tjänsteskrivelse 2019-10-01 
Beslut från kommunfullmäktige, § 44, 2018-03-07 
Medborgarförslaget  
 
16. Svar på motion 2019:04 från Lennart Lundberg (KNU) - Se över reglerna för 

omställningsersättning 
KS-2019/664 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 166, 2019-10-21 
Tjänsteskrivelse 2019-10-08 
Motionen 
 



 
 

 

 
17. Redovisning 2019 av motioner och medborgarförslag som inte har beretts inom ett 

år 
KS-2019/694 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 167  
Tjänsteskrivelse 2019-09-30 
 
18. Övriga valärenden  
 
Valberedningens protokoll delas ut på sammanträdet  
 
19. Anmälan av motioner 
 

- Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en hundrastgård i korsningen Emil 
Sjögrens väg/Forsbyvägen (KS-2019/742) 

- Motion 2019:06 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD) - Utred 
kameraövervakning och patrullerande vakter i centrala Knivsta  

- Motion 2019:07 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD) - Inför språkkrav i 
svenska för anställning inom skola och omsorg 

 



Rapport Knivstaförslag, skapad 2019-11-07
Rubrik Förslaget handlar 

om
Slutdatum Underskrifter Status Kommentarer/anledningar till beslut 

(förkortade/redigerade)
Anhörigstödjare/anhörigkonsulent Övrigt/annat 2020-02-06 6 Samlar underskrifter
Översyn av infarten till Alsike södra Gata, park och lekplatser 2020-01-15 20 Samlar underskrifter

Vuxna på byn Övrigt/annat 2020-01-07 9 Samlar underskrifter
Konstsnö-slinga Kultur och fritid 2019-12-12 90 Samlar underskrifter
Friluftsgård Kultur och fritid 2019-12-05 79 Samlar underskrifter
Betong skatepark i Knivsta Centrum! Kultur och fritid 2019-11-21 99 Samlar underskrifter
Hastighetsmätning vid infart till 
gångfartsområde

Trafik och 
kommunikationer

2019-11-21 17 Samlar underskrifter

Utebad med tempererad simbassäng i 
Knivsta

Kultur och fritid 2019-11-21 132 Samlar underskrifter

Belysning Särsta badet Gata, park och lekplatser 2019-10-18 20 Ej inlämnad

Mer välkomnande infart från E4 Gata, park och lekplatser 2019-09-20 20 Ej inlämnad

Skugga på Särstabadet Gata, park och lekplatser 2019-08-22 12 Ej inlämnad

Huvudled Trafik och 
kommunikationer

2019-08-16 6 Ej inlämnad

Fågeltornet Gata, park och lekplatser 2019-07-29 1 Ej inlämnad

Plocka skräp dag Gata, park och lekplatser 2019-07-25 13 Ej inlämnad

Knivstaån Gata, park och lekplatser 2019-07-15 18 Ej inlämnad

Staty Gösta Knivsta Sandberg Kultur och fritid 2019-07-15 125 Inlämnad för vidare hantering i 
kommunen

Under beredning av kultur- och fritidskontoret

Helt central lekplats i Knivsta centrum Gata, park och lekplatser 2019-07-11 128 Inlämnad för vidare hantering i 
kommunen

Under beredning av samhällsbyggnadskontoret

Hundbad Gata, park och lekplatser 2019-07-09 139 Inlämnad för vidare hantering i 
kommunen

Under beredning av samhällsbyggnadskontoret

Motionsspår / gångstråk Kultur och fritid 2019-07-09 21 Ej inlämnad
Bondens Marknad i Alsike Gata, park och lekplatser 2019-07-08 22 Ej inlämnad

Lekpark Gata, park och lekplatser 2019-07-08 12 Ej inlämnad

Skateboard park i Alsike Kultur och fritid 2019-07-08 19 Ej inlämnad
Papperskorgar i Alsike Gata, park och lekplatser 2019-07-04 53 Ej inlämnad

Skatepark Kultur och fritid 2019-07-04 23 Ej inlämnad
Isyta till sport Kultur och fritid 2019-06-29 11 Ej inlämnad
Bullerdämpande åtgärder Gredelbyleden Trafik och 

kommunikationer
2019-06-28 103 Inlämnad för vidare hantering i 

kommunen
Under beredning av samhällsbyggnadskontoret

Parkering Gata, park och lekplatser 2019-06-28 21 Ej inlämnad



Rapport Knivstaförslag, skapad 2019-11-07
Rubrik Förslaget handlar 

om
Slutdatum Underskrifter Status Kommentarer/anledningar till beslut 

(förkortade/redigerade)
Askkoppar Gata, park och lekplatser 2019-06-26 27 Ej inlämnad

Hundrastpark Gata, park och lekplatser 2019-06-26 21 Ej inlämnad

Alla kommunens planteringar bör vara bi och 
insekts främjande, inektshotell bör sättas upp 
i parker och grönområden.

0 Avslutad utan hantering Det pågår redan arbete för att främja bin och insekters tillväxt. Knivstaförslag 
som handlar om redan pågående processer kommer inte publiceras för 
omröstning. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 0 Avslutad utan hantering Knivstaförslag som omfattas av en redan pågående process eller ett 
förslag/ärende som hanterats det senaste året publiceras inte för omröstning.  
Hanteras som en inkommen synpunkt på utbildningsnämndens beslut enligt 
rutin. 

Belysning Brunnbyvägen bristfällig 0 Avslutad utan hantering Det pågår redan utredningar av mer belysning längs Brunnbyvägen. 
Knivstaförslag som handlar om redan pågående processer kommer inte 
publiceras för omröstning.

Björkkällevägen 0 Avslutad utan hantering Björkkällevägen är inte en kommunal gata/väg utan går under Trafikverkets gatu-
/vägnät.

Bygg Trygghetsboende 0 Avslutad utan hantering Många bostadsbyggande företag söker sig till Knivsta. I möten med dessa 
företag framför kommunen det behov av trygghetsbostäder som finns. Hittills 
har inget företag visat sig beredd att bygga något sådant. Nyligen har dock 
statliga bidragsregler införts som kan antas bidra till att en förändring i positiv 
riktning sker. I dagsläget har kommunen ingen lämplig tomt att erbjuda, men 
inom ett par år är situationen sannolikt bättre i det avseendet. Vi gör därför 
bedömningen att inom ett till två år bör kommunen kunna erbjuda tomtmark till 
den aktör som är beredd att uppföra ett trygghetsboende i Knivsta.

Cykelled runt hela Valloxen 0 Avslutad utan hantering Regionen har beslutat att göra en åtgärdsvalsstudie längs väg 77, från Knivsta till 
länsgränsen det så kallade Norrtäljestråket, under 2020. I och med det får vi 
hoppas att regionen kommer fram till att en cykelväg är möjlig att genomföra. På 
grund av Regionens kommande studie kommer ditt förslag inte att publiceras för 
omröstning.

Cykelväg till uppsala 0 Avslutad utan hantering Regionen ska göra en åtgärdsvalsstudie för cykelväg längs väg 255 från Vassunda 
till Uppsala, det är ett förarbete inför en planerad utbyggnad av den gång- och 
cykelvägen. I 4-spårsvavtalet planeras det också för en ny cykelväg mellan Alsike 
och Bergsbrunna. Knivstaförslag som handlar om redan pågående processer 
kommer inte publiceras för omröstning.

Frisbeegolfbana 0 Avslutad utan hantering Det pågår redan ett projekt i samband med planeringen av kommande fotbolls- 
och friluftsområde. Projektet ligger dock några år framåt i tiden. Knivstaförslag 
som handlar om redan pågående processer kommer inte publiceras för 
omröstning

Graffiti vid Tågstation tunneln 0 Avslutad utan hantering Det pågår redan ett arbete med att ta fram en utsmyckning för tunneln vid 
tågstationen.

Grillplats i Alsike vid pulkabacke, is och 
konstgräsplan

0 Avslutad utan hantering Det pågår redan ett arbete hos parkenheten med att ordna en grillplats vid det 
angivna området. Knivstaförslag som handlar om redan pågående processer 
kommer inte publiceras för omröstning. 



Rapport Knivstaförslag, skapad 2019-11-07
Rubrik Förslaget handlar 

om
Slutdatum Underskrifter Status Kommentarer/anledningar till beslut 

(förkortade/redigerade)
Grillplats i Gredelby hagar Gata, park och lekplatser 0 Avslutad utan hantering Enligt reservatsbestämmelserna får man inte elda eller grilla i hagarna. Förslaget 

kan alltså inte tas i beaktande.

Gång/cykelstråk runt hela Valloxen 0 Avslutad utan hantering Det pågår redan ett projekt kring cykelväg runt Valloxen i och med att regionen 
har beslutat att göra en åtgärdsvalsstudie längs väg 77. Den gamla vägen genom 
kohagarna är privat mark och kommunen har ingen rådighet över marken.

Håll Knivsta Rent - kampanj 0 Avslutad utan hantering Det finns redan ett liknande förslag publicerat. Knivstaförslag som handlar om 
redan pågående processer/förslag kommer inte publiceras för omröstning. Se 
förslag "Plocka skräp dag".

Inga parkeringsböter till kommunbilar i tjänst 0 Ej godkänd Förslaget är av intern karaktär och kommer därför inte att publiceras för 
omröstning. Det har istället skickats vidare till Gatuenheten och frågan kommer 
lyftas inom förvaltningen.

Kölängsvägen avsmalning parkering försvårar 
utfart

0 Ej godkänd Ditt Knivstaförslag är granskat men blir inte godkänt. Knivstaförslag som snarare 
är synpunkter eller klagomål ska istället hanteras enligt satta rutiner.

Lekpark för äldre barn i centrala knivsta, kick 
bike, skate-park, klättring

0 Avslutad utan hantering Det pågår redan behandling av ett liknande medborgarförslag som inkom 2018.  
Knivstaförslag som handlar om redan pågående processer kommer inte 
publiceras för omröstning.

Låsbart utrymme för funktionshindrades 
fordon.

0 Ej godkänd Förslaget lyfts in i en pågående utredning om ett nytt cykelparkeringsgarage vid 
den kommande gångbron över järnvägen.

Låt Disponentvillan återuppstå 0 Ej godkänd Fastigheten där Disponentvillan ligger ägs inte av kommunen.

Nedskräpning av Valloxen med gamla båtar 0 Ej godkänd Ditt Knivstaförslag är granskat och blir inte godkänt. Knivstaförslag som snarare 
är synpunkter eller klagomål ska istället hanteras enligt satta rutiner.

Rondellen vid Cirkle K 0 Avslutad utan hantering Knivstaförslag som snarare är en synpunkt, felanmälan eller klagomål publiceras 
inte för omröstning. Hanteras som en inkommen synpunkt på verksamheten 
enligt rutin. 

Rösta - stora beslut Övrigt/annat 0 Avslutad utan hantering Förslaget avslutas utan hantering då möjligheten till kommunala 
folkomröstningar redan finns.

Skyltar vid nya gångvägen bakom 
Bandyvägen

0 Avslutad utan hantering Det pågår redan planering gällande övergripande cykelvägvisning i kommunen. 
Knivstaförslag som handlar om redan pågående processer kommer inte 
publiceras för omröstning.

Stadsskog i Kölängsskogen 0 Avslutad utan hantering Det pågår redan utredningar om att inrätta naturreservat och eventuellt ett 
friluftsområde i Kölängsskogen.  Knivstaförslag som handlar om redan pågående 
processer kommer inte publiceras för omröstning.

Sänkt hastighet och gångväg/cykelväg på 
Trunstavägen

0 Ej godkänd Förslaget berör en statlig väg som kommunen inte ansvarar för. 

Upprustning av Särstabadet 0 Avslutad utan hantering Kommunen har inte fått in något svar angående eventuell redigering i förslaget. 
Förslaget publiceras därför inte för omröstning.

Vibrations Dämpande åtgärder kring tåg 
spåren

0 Ej godkänd Det är inte kommunens verksamhet som orsakar vibrationerna. Förslaget har 
skickats till Miljöenheten som eventuellt kan starta ett tillsynsärende.

Väck liv i centrum 0 Avslutad utan hantering Det pågår redan planläggning av kv. Segerdal som kommer bli ett tillskott i 
centrumbebyggelsen. Knivstaförslag som handlar om redan pågående processer 
kommer inte publiceras för omröstning.



Rapport Knivstaförslag, skapad 2019-11-07
Rubrik Förslaget handlar 

om
Slutdatum Underskrifter Status Kommentarer/anledningar till beslut 

(förkortade/redigerade)
Ändring av tiden på datumparkeringen i 
Alsike

0 Ej godkänd Förslaget publiceras inte för omröstning då det inte är möjligt att genomföra. 
Datumparkering kan inte användas på detta sätt. 



 

 

 
 
Svar på fråga från Lennart Lundberg om Lidletablering. 
 
I en kraftigt växande kommun som Knivsta är utökad service och konkurrens viktiga 
ingredienser. Majoriteten arbetar målmedvetet för att öka båda. För tio år sedan fanns 
endast en livsmedelskedja representerad i Knivsta genom ICA. Sedan dess har ett fokuserat 
arbete svarat upp mot en efterfrågan från Knivstaborna och både Willys, och senast nu i år 
Coop, har etablerat butiker. 
 
Det växande Knivsta får samtidigt underskott i leverans av detaljplaner etc, något som såväl 
näringsliv i allmänhet som serviceleverantörer och exploatörer ofta finner begränsande eller 
fördröjande, och som ska hanteras i turordning och enligt likabehandlingsprincipen. Den 
begränsning som finns i planarbetet upplevs trots begränsningen ändå av vissa delar av 
befolkningen, som en snabb process med mycket byggande som följd. 
 
I slutänden kommer allt ner till att det är respektive företag som tar det affärsmässiga 
beslutet att väga alla faktorer som placering, flöden, planarbeten, målgrupp och ekonomi, 
mot varandra och besluta om man vill satsa det som krävs för att ta fram en detaljplan och 
så småningom etablera en butik, fastighet eller annat enligt den planen. 
 
Lidl fick mycket tidigt ett markanvisningsavtal som - när det första gick ut då inget planarbete 
initierades - senare förnyades på Lidls förfrågan, och efter en överenskommelse mellan såväl 
majoritets som oppositionspartier. Avtalet ger Lidl möjlighet att ta fram ett förslag på 
detaljplan för etablering av en butik, något man enligt artiklar i media beslutat avstå ifrån. 
 
Peter Evansson 
Ordförande i Kommunstyrelsen 



 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson 

Vad hände egentligen i diskussionerna om etablering av Lidl i Knivsta? 

 

Redan i januari 2014 beslutade kommunstyrelsen att ge Lidl ett markanvisningsavtal och 
kommunstyrelsens planutskott gav ett positivt planbesked för en tomt intill rondellen vid infarten till 
Alsike vid Brunnbyvägens början. Knivsta.Nu var då ensamma om att vara emot placeringen av en butik 
där av principiella skäl och skäl som har med tomtens markförhållanden att göra.  Det var inte 
ställningstagande mot företaget Lidl. 

Därefter har flera år gått och diskussioner förts för och emot. Knivsta.Nu och fem andra partier ställde sig 
i april 2018  bakom ett gemensamt uttalande i Samhällsutvecklingsnämnden som löd: 

”Vi konstaterar att i normalfallet anvisar Översiktsplanen att handel och service ska koncentreras till 
centrala Knivsta i första hand och med tiden även i ett framväxande centrum i Alsike. Vid etablering i 
Ar prioriteras i första hand handel som inte passar i centrum. Eftersom planarbetet för en Lidlbutik har 
påbörjats innan den nya översiktsplanen antogs av Fullmäktige är vi villiga att låta Lidl pröva planen, 
utan att detta blir prejudicerande för kommande planer. 

 Det fanns alltså en bred politisk enighet om att ge Lidl möjlighet att etablera en butik intill rondellen vid 
infarten till  Nya Alsike. 

Den 7 maj 2018 konstaterar samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott: 

”Huvudfrågan är om platsen kan vara lämplig för en etablering av en livsmedelsbutik och den frågan har 
kommunen tagit ställning i samband med att planarbetet inleddes. Att en kommun ändrar uppfattning 
flera år senare minskar kommunens trovärdighet och kan påverka andra företags vilja att satsa på 
företagande i kommunen i framtiden.” 

Så tycker vi inte att en företagsvänlig kommun ska agera. 

Men samma år gjordes en förändring av gränsen  mellan den markanvisade tomten till Lidl och det 
område som ingår i detaljplanen för Södra Ar etapp 1. Effekten av förändringen för Lidl är att de inte 
kan bygga sin butik och det antal parkeringsplatser som de behöver enligt deras framtagna ritningar 
och kalkyler. 

Sedan vi i Knivsta.Nu fått detta klart för oss i våras, har vi gjort stora ansträngningar för att reda på 
orsaken till förändringen av planen mellan den till Lidl anvisade tomten och detaljplanen för Södra Ar. 
Vi har inte fått någon rimlig förklaring till varför den utlovade ytan till Lidl har förändrats. 



Enligt uppgift är Lidl fortfarande intresserade av en etablering i Knivsta enligt de villkor som gällde före 
den ändrade gränsdragningen för butik. Därför undrar jag: 

 Är du som ordförande i kommunstyrelsen och dina kollegor i majoriteten beredda att ta upp frågan om 
att ändra tillbaka gränsen mellan detaljplaneområdet Södra Ar etapp ett och Lidl-tomten så att det 
möjliggör en etablering av en Lidl-butik enligt de ursprungliga planerna? 

Knivsta 30 oktober 2019 

 

Lennart Lundberg, Gruppledare i kommunfullmäktige för Knivsta.Nu 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2019-10-03 

Diarienummer 
KS-2019/15 

 
Kommunstyrelsen  

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta 
kommunkoncern 2019 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna delårsbokslutet för kommunen och kommunkoncern per 2019-08-31 och 
årsprognos. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Periodens resultat för kommunen uppgår till 17,6 miljoner kronor det är en liten förbättring 
mot samma period 2018 då resultatet var 13,3 miljoner kronor.  
 
Det positiva resultatet inkluderar dock en positiv semesterlöneskuld som är tillfällig, eftersom 
medarbetarna till största delen tar ut semester under sommaren så har arbetsgivaren en 
fordran på anställda (semesteråret i kommun är januari-december). Resultatet rensat för 
semesterlöneskulden uppgår till 6 miljoner kronor (för perioden 2018 var resultatet rensat för 
semesterlöneskulden -1 miljoner kronor).  
 
Årsprognosen för kommunen beräknas uppgå till -15 miljoner kronor, balanskravsresultatet 
beräknas till -15 miljoner kronor (alla reavinster ska exkluderas, ingen reavinst är 
prognosticerad för 2019).  
 
De huvudsakliga avvikelserna finns under exploatering och pensioner. Exploateringsintäkter 
är budgeterade till 44 miljoner kronor, prognosen är 4 miljoner kronor (avvikelsen är 40 
miljoner kronor). Vidare har en oförutsedd pensionskostnad erhållits (oktober), 
engångspremier för kommunens försäkringslösning om ca 14,3 miljoner kronor.  
 
Styrelse och nämnder tillsammans beräknas göra ett underskott om 5,6 miljoner kronor, det 
är på totalen en god budgetföljsamhet. Det finns dock stora skillnader mellan styrelse och 
nämnder, Kommunstyrelsens prognos är +16,5 miljoner kronor medan Socialnämndens 
resultat beräknas till -23,3 miljoner kronor. Kommunens förväntade negativa resultat har 
inneburit att alla verksamheter uppmanas att hålla igen på inköp och iaktta försiktighet vid 
ny- och återrekryteringar.  
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Kommunens förväntade negativa resultat innebär att ett positivt balanskravsresultat inte 
uppnås och att kommunen inom 3 år måste återställa underskottet med lika stort överskott.  
Detta innebär också att fullmäktiges finansiella mål inte uppnås som på lång sikt ska uppgå 
till minst 1 procent av skatter och generella statsbidrag. Detta är också mycket allvarligt 
eftersom det också blir det 3:e året med underskott och total skuld att återställ om drygt 52 
miljoner kronor. 
 
 
Investeringarna inom kommunen för perioden uppgår till 21 miljoner kronor (föregående 
period 12,2 miljoner kronor) och årsprognosen är en investeringsutgift med ca 73,2 miljoner 
kronor vilket är cirka 100 miljoner kronor lägre än budgeterat.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för kommunen.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Bilaga handling, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut – Knivsta kommunkoncern 2019. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Revisorerna 
 

 

Lena Fransson 
Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om att godkänna ett delårsbokslut som är en sammanfattande berättelse av 
perioden januari-augusti och en prognos för årets resultat och bedömning av årets 
måluppfyllelse. 
 
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 



 
 

 

KS-2019/15 
 

2019-10-17 

 

 
Verksamhetsberättelse 
och delårsbokslut –  
Knivsta kommunkoncern 
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Läsansvisning 
Delårsbokslutet omfattar kommunen och dess nämnder/styrelser och bolag. Redovisningen av bolag i rapporten 
är avgränsad till Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter i Knivsta AB och Alsike Fastighets AB. Delårsbokslutet 
redogör för koncernens ekonomi samt bedömning av måluppfyllelse per augusti 2019. 
 
Kommunens styr och ledningssystem utgår från en vision som omsätts i fyra övergripande mandatmål som 
innehåller riktade delmål/uppdrag mot nämnder/styrelse. Kommunfullmäktige reviderar och fastställer mål och 
uppdrag varje år samt indikatorer och målvärden. Vision och mål är i hög grad framtagna i enlighet med 
begreppen, ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet vilket ska genomsyra kommunens verksamheter i den 
vardagliga driften som vid framtagande av enheters verksamhetsplaner och nämndernas egna mål. 
 
Målen lyfter fram vad kommunen/nämnden/styrelsen vill att verksamheten ska uppnå, indikatorer och mätetalens 
syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl ett mål är uppfyllt. Målvärden visar vilket resultat som 
kommunen/nämnden/styrelsen ska uppnå för innevarande kalenderår.  
 
Måluppfyllelsen i delårsbokslutet är en bedömning av uppfyllelsegraden vid årets slut, om målet inte är 
uppföljningsbart lämnas måluppfyllelsen utan kommentar (–). 
 
Bedömningen är en prognos av måluppfyllelse vid årets slut: 
 

Grönt: Målet är uppnått  

Gult: Målet är delvis uppnått  

Rött: Målet är inte uppnått  

Grå : Målet lämnas utan bedömning  –  
  



3 (88) 

3 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

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

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

Källa SKL maj 2019, kommunen använder sig av SKL skatteprognos för beräkning av budget och 
prognoser.  
 
Under 2018 var kommunernas sammantagna kostnadsutveckling i fasta kostnader priser endast 0,9 
procent. Det kan jämföras med en ökning på 1,5 procent om kostnaderna skulle ha tillåtits öka i takt 
med demografin. Förklaringen till den låga kostnadsutvecklingen är att kostnaderna för 
flyktingmottagandet minskade. 
 
För kommande år kommer det demografiska trycket göra ett större avtryck i kommunernas 
verksamheter för barn, unga och gamla. Åren 2000–2012 låg det beräknade kostnadsökningar från 
det demografiska trycket på 0,5 procent per år i genomsnitt. Framöver beräknas det växlas upp rejält 
och förväntas ligga kring 1,1 procent åren 2019–2022, vilket behöver relateras till den reala 
utvecklingen av skatteunderlagstillväxten kommande år.  
 
Kommunerna har även stora investeringsbehov, dels i nya fastigheter, VA och ny infrastruktur etc men 
framöver också i underhåll av äldre verksamhetsfastigheter och äldre infrastruktur. Investeringarna 
leder ofta till ökade kapitaltjänstkostnader och vi nyinvesteringar också driftkostnader för personal, 
verksamhet etc. 
 
Pensionskostnaderna i kommuner och landsting har varit ett bekymmer i många år. En del av 
problemet är att utbetalningar från den gamla pensionsskulden ”pay-as-you-go” belastar resultatet. 
Det innebär att de anställdas pensioner belastar kommunsektorns resultat dubbelt under en lång 
period, både för tidigare anställda och för dagens anställdas pensionsintjänade. Utbetalningarna på 
den gamla pensionsskulden är nu på topp och ökar inte längre realt sett. Allt högre avsättningar för 
förmånsbestämda pensioner innebär ändå kraftigt ökade pensionskostnader framöver, under 2020 
kommer det ha en stor påverkan på ekonomin. 
 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), SKL maj 2019 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Arbetskraftskostnader 3,2 2,6 3,2 3,2 2,9 
Övrig förbrukning 2,5 2,2 2,4 2,4 2,5 
Sammanvägd prisändring 2,9 2,5 3,0 2,9 2,8 
 
 
Detta innebär att kommunerna har en stor ekonomisk utmaning framför sig, många kommuner vittnar 
om ett besvärligt ekonomiskt läge för 2019. Många kommuner vittnar om besvärliga ekonomiska 
förutsättningar för 2019. I vår enkät till ekonomicheferna svarar 84 procent att de ekonomiska 
förutsättningarna är sämre 2019 än 2018 (då var 4:e kommun gjorde underskott), medan 5 procent 
bedömer att det är bättre.  
 
För att ekvationen ska gå ihop i offentlig sektor är SKL:s bedömning av överskottsmålen kommer 
krympa  i år och nästa år och landar vid ett sparande nära noll 2019–2020. För 2020 räknar SKL 
också med att den genomsnittliga skatten kommer öka med 5 öre, för att möta framtida 
kostnadstrycket. På längre sikt krävs mer än bara sänkta överskottsmål och höjd skatt, 
effektiviseringar genom ny teknik, förändrade uppdrag etc.    
 
Sammantaget, ger SKL en bild av utmanande år framöver, svagare skatteunderlagstillväxt i 
kombination med växande och åldrande befolkning samt stora investeringar. 
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Befolkning  
Under 2018 växte Knivstas folkmängd med 656 personer (3,6 procent) och uppgift den sista december till 18 
720 personer. Under det första halvåret 2019 ökade befolkningen med ytterligare 148 personer (0,8 procent) till 
18 868 personer, en betydligt långsammare ökningstakt än de senaste åren. Ett födelseöverskott om 76 
personer stod för drygt hälften av ökningen och resterande ökning genererades av ett positivt inflyttningsnetto. 
Folkmängden prognostiseras uppgå till ca 18 930 invånare vid årets slut. 
 
Knivsta kommuns vision 2025 är att befolkning ska uppgå till 20 000 – 25 000 invånare och sannolikt kommer 
invånarantalet att ligga i mitten av spannet. 
 
 
Viktiga händelser under året  
Kommunen har ett ansträngt ekonomiskt läge, under 2017 och 2018 gjordes underskott om totalt 37 miljoner 
kronor. Ekonomifrågan har därför haft ett extra stort fokus, dels i beredningen av mål och budget 2020 men även    
för innevarande budgetår. En del i detta är ett pågående förändringsarbete, där processer, ambitionsnivåer och 
ny teknik ses över och implementeras. 
 
Planenheten har tillsammans med exploatering arbetat intensivt med program för västra Knivsta och Alsike, 
inom ramen för fyrspårsavtalet. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020 för att vara klart till årsskiftet 2020/2021. 

Byggnation av Centrum för idrott och kultur, CIK, första inflyttning sker i sporthallarna i oktober. Under april 2020 
beräknas ishallen kunna tas i drift, övriga verksamheter som kommer husera är budohall, utställningslokal och 
teaterscen samt en separat kontorsdel för externa företag och restaurang. Investeringen är beslutad till 400 
miljoner kronor. 
 
Park- och naturenheten arbetar med en ”strategi för tätorternas utemiljöer”. Strategin är en del av 
grönstrukturplanens handlingsplan. Ett kultur- och fritidspolitiskt program samt kultur- och fritidsplan har 
beslutats under året och stort fokus har varit att utveckla och förbättra kommunikationen mot olika målgrupper.  

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har samverkat avseende ny systemlösning för bostadsnära 
hämtning av förpacknings och tidningsmaterial. Planerad avtalsstart/införande är 2020-10-16. Då avfallsenheten 
har genomfört nya upphandlingar under året och utökar tjänsterna gentemot medborgarna under 2020 kommer 
taxan att behövas ses över. 

Bygg och miljökontoret driver arbete med kommunens övergripande pilotprojekt för Robotiserad 
processautomatisering (RPA). Detta arbete syftar till att digitalt automatisera vissa regelstyrda uppgifter. Inom 
Kommunledningskontoret pågår två stora projekt, Smartare vardag för digitalisering och Smartare KLK för 
förbättringsarbete och innovationer. Ekonomikontoret har upphandlat ett styr- och ledningssystem som nu är 
under implementering. 

Kart- och GISenheten har fått medel från Smart Built Environment för projektet Mosaik som syftar till att skapa 
en innovationskultur i Knivsta kommun. Detta projekt kommer ha GIS-enheten som nav för sin utveckling och 
beslut om beviljade medel kom 24 augusti 2019.  

Det digitala Knivstaförslaget har ersatt de tidigare medborgarförslagen och medför ökad transparens samt ett 
förenklat arbetssätt.  

En stor förändring i omvärlden är reformeringen av arbetsförmedlingen. För att undvika att kommuninvånare får 
minskat stöd är det nu därför extra viktigt för socialtjänsten att vara aktiv i att hitta nya rutiner för samverkan som 
fungerar utifrån de nya förutsättningarna.  

På äldreboendet Estrids gård har heltid som norm införts under året, vilket är pilotprojekt inom vård- och 
omsorgskontorets verksamhet som grundar sig i politiskt beslut. Detta är inget som i någon större utsträckning 
berörd brukarna, men som däremot innebar ett stort arbete, samt en stor omställning, för chef och medarbetare.  

Som ett resultat av upphandling enligt LOU har gruppbostäderna Dadelvägen och Lyckåsen, samt det särskilda 
boendet Vilhelms gård fått nya utförare. Sedan 1 april 2019 drivs Dadelvägen och Lyckåsen av Nytida AB och I 
juli 2019 tog Vardaga över driften av Vilhelms gård.  
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Arbetet inom området kris och beredskap har ökat. Detta genom nya uppdrag samt ett nytt säkerhetspolitiskt 
läge och att samhället med dess infrastruktur blir allt mer sårbar. En nya lag kom 2019 och flera uppdrag har 
lagts ut på kommunerna som civilt försvar och krigsplacering.  

Våra gemensamma värderingar omsätts nu i dels beskrivning av vårt Arbetsgivarvarumärke (Medarbetarpolicy) 
och dels i utvecklingen av Medarbetar- och Ledarprofiler. Utifrån dessa underlättas att fortsatt effektivisera 
kommunens HR-processer, vilka utgör stödet för våra chefer i medarbetarfrågor.  

 
Framtida utveckling 
Knivsta kommuns har i sin vision en strävan att öka folkmängden till 20 000 – 25 000 invånare år 2025. Det är 
en ambitiös målsättning, som nu är nära att förverkligas. 31 juli hade Knivsta kommun 18892 invånare vilket 
innebär att det behövs drygt 1000 ytterligare personer som bosätter sig i kommunen för att visionen ska uppnås.  
 
FN:s agenda 2030 och de 17 globala målen har under ett antal år haft en inverkan på kommunernas hållbarhets 
arbete, I Knivsta har de globala målen påverkat Kommunfullmäktiges långsiktiga mål och indikatorer. I 
september fattade Kommunstyrelsen beslut om att ansöka om medlemskap i nätverket Glokala Sverige.  
 
Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och engagemang för 
Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan 
Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och finansieras av Sida. Framöver är 
ambitionen att Knivsta kommun ska intensifiera arbetet med hållbarhetsfrågor och i synnerhet Agenda 2030.  
 
Knivsta kommun är en attraktiv boendekommun, läget mellan Stockholm och Uppsala kommer fortsätta 
attrahera ny befolkning, dock kommer en svagare bostadsmarknad medföra en trögare inflyttning kommande år. 
En förutsättning för att kunna bygga fler bostäder är detaljplaner, detta kommer arbetas fram främst inom 
områdena Västra Knivsta och Alsike. Orsaken är fyrspårsavtalet med staten, där kommunen utlovat cirka 6000 
bostäder i Alsike och 9000 bostäder i Västra Knivsta i utbyte mot bland annat 4 järnvägsspår genom kommunen 
samt tågstopp i Alsike.  
 
Inflyttning till kommunen kommer också kräva utbyggnad av kommunal service, kraven är höga från både 
befintliga och de nya invånarna. En förutsättning och en utmaning för detta är att attrahera nya medarbetare. Det 
råder brist på kompetenser som lärare, sjuksköterskor, undersköterskor etc, vilket leder till stor konkurrens om 
utbildade och erfarna medarbetare. Vidare står kommunsektorn inför stora pensionsavgångar, vilket kommer 
innebära att konkurrens om nya medarbetare sannolikt kommer att öka. 
 
Digitalisering, ny teknik är på stark frammarsch i kommunsektorn. De allra flesta kommunerna har infört e-
tjänster i stor skala, det som nu växer är RPA (robotic process automation). Tekniken innebär att regelstyrda 
uppgifter i hög grad kan utföras av en programvara, exempelvis handlägga bygglov eller försörjningsstöd. Nästa 
teknik som bedöms göra intåg i kommunsektorn är AI (artificiell intelligens). Det kommer krävas investeringar i 
ny teknik och många bedömare anser att det är nödvändigt eftersom det kommer bli svårt att rekrytera nya 
medarbetare i framtiden. 
 
Flera signaler om en konjunkturavmattning hörs av allt fler bedömare, detta tillsammans med kommunens 
ansträngda ekonomiska läge har en påverkan på verksamheterna genom exempelvis att inköp ska göras 
restriktivt och vakanser ska prövas särskilt noggrant. Detta är en verklighet som kommunsektorn kommer leva i 
under många år framöver. Det betyder också att kommunen fortsatt måste arbeta med införande av ny teknik 
och förenkla processer. En annan framtida utveckling är kommunen sannolikt kommer att skapa fler och 
fördjupade samarbeten, utökad samverkan etc för att öka produktivitet, höjd kvalitet och/eller sänkt kostnad. 

 
Knivsta delar övriga kommuners framtidsutmaning att leverera vård omsorg, stöd och service till en befolkning 
där de kostnadsdrivande åldersgrupperna ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen. Därtill är det i den 
region Knivsta ligger i allt svårare att rekrytera personal med adekvat utbildning. Införande av digitala tjänster 
och nya arbetssätt kan möjliggöra att behovet av fler medarbetare som utför tjänsterna kan minska utan att 
medborgare upplever sämre service.  

Ett nytt serviceboendet enligt LSS som öppnar upp under 2020 medför en utökade kostnader, uppstarten 
bedöms kräva betydande personalresurser.  
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En översyn av riktlinjerna för biståndshandläggning inom SoL, LSS och färdtjänst förväntas medföra minskade 
kostnader för nämnden eftersom det i jämförelse med andra kommuner bedöms förekomma mer generösa 
beslut i Knivsta idag.  

Heltid som norm i alla egen regi verksamheter, kräver planering och nya arbetssätt och att samarbeta över 
enhetsgränserna. Det är en kostnadsdrivande ändring som inte tilldelats någon särskild budget. Rätt genomfört 
kan det dock också för flera yrkesgrupper kunna innebära något positivt i rekryteringssammanhang.  

Något som Knivsta inte förrän 2019 börjat jobba ordentligt med är resan mot nära och effektiv vård, vilket 
närmast kan beskrivas som ett kommande paradigmskifte inom kommun och region. Riktigt vad detta kommer 
att innebära avseende verksamhets- och resursförändringar återstår fortfarande att se, men det är en resa i 
samverkan och förändring som nu tar sin början. Under året har styrningen av närvårdssamverkan förtydligats 
vilket medfört en större förståelse och engagemang för närvårdsfrågor i Knivsta, vilket blir viktigt framöver ibland 
annat detta med effektiv och nära vård.   

Området beredskap och säkerhet kommer fortsatt kräva mycket arbete. Två stora övningar ligger framför oss, en 
hösten 2019 och en under 2020. Arbetet med civilt försvar kommer intensifieras. Flera nya arbetsuppgifter har 
tillkommit. Kommunernas bidrag för det utökade arbetet inom området är beräknat utifrån befolkningsmängd, 
vilket inte ger tillräcklig kompensation för små och medelstora kommuner. Därtill kommer Knivsta kommuns 
strategiska läge mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala.  

Kommunerna runt Arlanda – Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna – samarbetar för att lyfta 
gemensamma frågor kring bostadsbyggande, infrastruktur, hållbar utveckling och näringsliv. Tillsammans har 
kommunerna arbetat fram en vision och delregional utvecklingsplan. Den delregionala planen syftar till att 
förtydliga de styrkor och den potential som finns i Arlandaregionen. I Airport City Stockholms planer för Arlanda 
är bedömningen att 50 000 arbetsplatser kommer etableras vilket i framtiden får stor betydelse för 
arbetsmarknadsregionen. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH UPPDRAG 
Kommunfullmäktige beslutar om mål och uppdrag för respektive nämnd/styrelse. Målen är kopplade till 
kommunens vision 2025, den anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur nämnder ska bidra. 
Vidare ska nämnderna utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och relevanta styrdokument arbeta fram egna mål 
och indikatorer. Nedan redovisas en prognosuppfyllelse för kommunfullmäktiges beslutade mål. 
 
Vision  
Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med 
invånaren i centrum. 
 
Hållbar utveckling 
Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en 
utveckling där vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 
tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av 
varandra: 
 
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga 
behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, det vill säga en god livskvalitet till 
alla. 
 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet 
för att förverkliga en god livskvalitet. 
 
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens 
produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att 
uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt 
säkerställa medel och mål. 
 
I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framför allt om vilka 
förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. 
Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen.  
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Värde 

Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet 

Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

Målet bedöms inte uppnås 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend1 
Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv 2 55 839 52 165 (Riket) Ska minska 56 861 

 
 

Låneskuld per invånare 3 58 500 30 442 (Riket) Ska 
bibehållas 

71407 
(2018) 

 

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

2,5 4.3 (Riket) Ska 
bibehållas 

-1,3  

*) Prognos 2019 

1. Inledning 

Knivsta kommuns ekonomi ska vara långsiktigt hållbar vilken innebär att kommande generationer ska överta en 
kommun med en välordnad och god ekonomi.  

Nämndernas verksamhet ska kännetecknas av öppenhet för förändringar och främja effektivisering som frigör 
tid, kompetens och resurser för en fortsatt god välfärdsleverans med bibehållen kvalitet till en rimlig kostnad. 
Genom: 

• nya arbetssätt och metoder, förenklingar  
• innovationer och digitalisering 
• nya samarbetsformer och idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

 
2. Måluppfyllelsen  
Målet bedöms inte kunna uppnås vid årets slut. Nettokostnaden fortsätter att öka per invånare, dock i 
långsammare takt än tidigare år (+1,8% 2017-2018). För 2019 bedöms nettokostnadsutvecklingen vara fortsatt 
ökande vilket hänger ihop med stora investeringar som nu får effekt som driftkostnader. Från 2020-2021 
kommer kostnadsutvecklingen per invånare att dämpas sig ytterligare. Låneskulden 31/12-18 uppgick till 71407 
kr per invånare, en ökning med 22 procent. Låneskuldens utveckling förklaras delvis av investeringen i Centrum 
för idrott och kultur, vilken uppgår till cirka 400 miljoner kronor, upplåning för investeringen kommer fortsätta 
under 2019 och 2020. Kommunkoncernens låneskuld per invånare är mer än dubbelt så hög som 
genomsnittskommunens.   

Årets resultat väntas uppgå till -15 mnkr vilket motsvarar -1,3 procent av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Det betyder att det finansiella målet om 1,9 % av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning inte kommer uppnås. Försämrade resultat är något som är en trend i 
kommunsverige, under 2019 bedöms över 100 kommuner göra underskott. 

3. Analys 

Förändringsarbete, att förenkla processer och översyn av ambitionsnivå, pågår inom alla verksamheter. Vidare 
arbetas det med att införa fler automatiserade processer (RPA) som initialt innebär en kostnad/utgift men som 
långsiktigt återbetalar sig. Investeringar prioriteras för att hålla ned framtida driftkostnader, ett exempel är att 
investeringen i allaktivitetshus i Alsike skjuts på framtiden liksom en ombyggnad av Ängbyskolan, det är rimligt 
att tror att flera investeringar kommer omprioriteras i framtiden.  

Flera nämnder brottas med en tuff ekonomisk situation och under 2019 har det beslutas om handlingsplaner för 
att nå ekonomi i balans. Den syftade till att både jobba för minskade kostnader samtidigt som verksamheterna 
skulle anstränga sig för att säkra de budgeterade intäkterna.  

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

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

Målet bedöms delvis uppnås 

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

7,8 % 3,6 %      
(Uppsala län) 

Ska minska 7,2 %  

Nöjd medborgarindex helheten 6 53  55 Ska öka I.u  

Kvinnor  
53  

Män   
54  

 

Kostnad per betygspoäng 7 369 421 (Uppsala 
län) 

Ska 
bibehållas 

388  

 

1. Inledning 

Innebörden av målet är att kommunens verksamheter ska leverera välfärdstjänster av hög kvalitet till en rimlig 
kostnadsnivå. Indikatorerna ger en vägledning om kvalitén är hög (genom fakta och upplevd kvalité) samt hur 
kostnadsnivån står sig mot standardkostnaden (vilket motsvarar ett teoretiskt värde baserat på nationell statistik 
och genomsnittskostnad). God kapacitetsplanering och organisering inom förskola och skola bidrar till att 
kostnaderna i så stor utsträckning som möjligt kan prioriteras till själva undervisningssituationen. 

2. Måluppfyllelsen  

Nettokostnadsavvikelsen senaste 3 åren är nära oförändrad, uppgift om kostnadsläget för 2019 erhålls först i 
augusti 2020. De sista 3 åren har nettokostnadsavvikelsen varit högre än genomsnittet.  

Nöjd medborgarindex (NMI) har i de senaste 3 undersökningar gått från 56 till 53 i indexvärde, en ny 
undersökning genomförs hösten 2019. Genom att kommunens verksamheter fortsatt levererar god kvalité och 
att centrum för idrott och kultur invigs i december 2019 finns det anledning att tro att resultatet kan förbättras 
något i årets undersökning. 

Kostnad per betygspoäng har haft en stigande trend, från 321 kr per betygspoäng 2016 till 388 kr 2018. Trenden 
bedöms brytas under 2019. Orsaken är att kostnadsutvecklingen inom skolan är på väg ned, rimligen är 
betygsresultaten oförändrade och förhoppningsvis bättre vilket leder till ett bättre värde.  

Måluppfyllelsen bedöms därför vara delvis uppnådd vid årets slut. 

3. Analys 

Kommunens verksamheters resultat följs upp och analyseras för att vidta åtgärder som kan leda till förbättring. 
Ekonomin är en prioriterad fråga, där alla kostnader nu analyseras för att uppnå en ekonomi i balans, efter 2 år 
av negativa resultat. 

Då ”Nöjd medborgarindex” är en spegling av medborgarnas upplevelse av kommunen har nämndens 
verksamheter möjligheter att påverka i sin dagliga kontakt med såväl privatpersoner som företag. Det 
övergripande arbetet med att förbättra processer, rutiner och informationsmaterial samt effektiviseringsprojekten 
bedöms samtliga ha möjlighet att indirekt bidra till en mer positiv kontakt med oss.  

Utbildningsnämnden arbetar fokuserat med kontinuerlig uppföljning och analys av så väl betygsresultat, 
kostnadsanalys som kapacitetsplanering. Kompetensutvecklingsinsatser formas utifrån dessa resultat för 
respektive skolform. Ett aktivt arbete gällande digital transformation stödjer ambitionen att prioritera medel till 
undervisningssituationen liksom en noggrann kapacitetsplanering. 

  

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

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara. 

Målet bedöms delvis uppnås 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend 
Medarbetarengagemang (HME) – 
motivationsindex 8  

80,4 82 (Uppsala 
län) 

Bibehållas 82  

Medarbetarengagemang (HME) – 
ledarskapsindex 9 

79,6 79 (Uppsala 
län) 

Bibehållas  81  

Sjukfrånvaro 10  5,9 %
  

Kvinnor 6,4 
% Män 4,1 
% 

6,9 % 
(Uppsala län) 

Ska minska Totalt 
6,7 % 
kvinnor 
7,2% 
Mån 
4,8% 

 

 

1. Inledning 

Målet innebär ett strukturerat och målmedvetet arbete gällande såväl arbetsmiljö som ledarskap och 
kompetensförsörjning. Det i sin tur ska leda till lägre sjukfrånvaro. Medarbetares möjligt till inflytande och 
delaktighet är avgörande. 

2. Måluppfyllelsen  

Målet bedöms delvis uppnås. Senaste mätningen av Medarbetarengagemang skedde hösten 2018, mätetalet 
dessförinnan avser 2016 års resultat avseende Motivations- och Ledarskapsindex. Resultatet ligger i nivå med 
övriga kommuner inom Uppsala län. En reflektion kan vara att den hårdnande ekonomiska situationen för 
Sveriges kommuner även kommit till Knivsta, vilket i sig kan avspegla sig i motivation för sitt uppdrag. Ny 
mätning kommer ske i sept/okt 2019, varför ett nytt resultat är att vänta inför helårsbokslutet.  

Det som hittills kan noteras i vår egen MedarbetarPuls, är att förutsättningarna för att prestera är relativt goda 
och att kommunikation och lojalitet till Knivsta kommun som arbetsgivare har ökat från hösten 2018 till våren 
2019 (vår senaste mätning). Förhoppningen är att detta även kommer avspegla sig på HME till höstens mätning. 

Sjukfrånvaron har ökat i förhållande till helåret 2017, där sjukfrånvaron landade på 5,9 procent. Likaså är 
sjukfrånvaron högre än föregående år vid samma tidpunkt. 

3. Analys 

Löpande satsning på ledarskapet i form av gemensam chefsutveckling fortsätter, med syftet att stärka det goda 
ledarskapet och stödja intern benchmark. För nya chefer finns Mentorprogram och för presumtiva chefer finns 
Aspirantprogram att tillgå i ett samarbete med andra kommuner. 

Den strukturerade chefsintroduktionen är under revidering för att – tillsammans med Kompetensduschar – bidra 
till en ökad tydlighet kring chefens roll i ett antal olika processer knutet till medarbetar- och ledarskapet. 

Ny partsgemensam satsning för arbetsmiljöfrågorna är under utrullning och kommer bedrivas under en 
treårsperiod. 

Under året har löpande rehabiliterande åtgärder och förebyggande åtgärder genomförts i syfte att minska 
sjukfrånvaron och undvika ytterligare framtida sjukskrivningar. Ytterligare åtgärder planeras för årets avslutande 
fyra månader.  

 

  

                                                 
8 www.kolada.se- År 2018 
9 www.kolada.se- år 2018 
10 www.kolada.se- år 2017 

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

Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare 

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

Målet bedöms delvis uppnås 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend 
Nöjd Inflytande-Index – Helheten 11 40 39       

(Uppsala län) 
Ska öka 
 

40 (2017  
Kvinnor 
38 

Män  
42 

K 38 
M 42 

Valdeltagande i senaste kommunvalet 12 87,3 % 84,4 %    
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

88,7 %  

Nöjd kund index (NKI) kommunens 
myndighetsutövning 13 

61  71 
(genomsnittligt 
resultat) 

Ska öka 68  

Idéburet-offentliga partnerskap antal 
 
 

Egen mätning  Ska öka 4  

Andelen unga som anser att de har mycket 
stora eller stora möjligheter att föra fram 
åsikter till de som bestämmer i kommunen14 

Flickor åk 9           
20 % 

Flickor åk 9 
(Uppsala län) 
14,3 % 

Ska 
bibehållas 

Flickor 
åk 9           
13,7 % 

 

Pojkar åk 9        
30,2 % 

Pojkar åk 9 
26,3 % 

Pojkar 
åk 9        
24,7 % 

 

1. Inledning 

Kommunen ska erbjuda invånarna möjligheter att vara med och påverka eller ge synpunkter på både aktuella 
som framtida aktiviteter i verksamheterna. Ett arbete för ökad insyn ska ske kontinuerligt. Kommunens 
verksamheter ska arbeta för att tillvarata näringslivets intressen och främja ett gott företagsklimat. 
Civilsamhällets engagemang är en viktig del i byggandet av ett socialt hållbart samhälle.  

2. Måluppfyllelsen  

Målet bedöms delvis uppnått. Valdeltagandet har ökat sedan senaste valet. Antalet idéburna-offentliga 
partnerskap har ökat.  

NKI-undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. De 
områden som ingått i mätningen för Knivstas del är Bygglov, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och 
Brandskydd. Även serveringstillstånd har ingått, men antalet ärenden var för få för att ingå i resultatet. Totalt 
antal svarande i hela undersökningen är 51 stycken, vilket är relativt få och enskilda svar som sticker ut åt något 
håll på skalan kan få märkbara effekter på slutresultatet mellan olika år. Knivsta kommuns resultat har ökat från 
61 (2017) till 68, vilket enligt skalan innebär godkänt 

Färre ungdomar i Knivsta anser att de har mycket stora eller stora möjligheter att föra fram åsikter i kommunen 
jämfört med 2017 och 2015. Pojkar upplever att de har större möjligheter att påverka jämfört med flickor. Yngre 
elever (årskurs 7) upplever större påverkansmöjligheter än årskurs 9 och 2 på gymnasiet. De ungdomar som vill 
ha ökat inflytande vill främst påverka det som byggs i kommunen, fritidsaktiviteter, kollektivtrafik och skolmaten. 

Förvaltningen har ett viktigt uppdrag i att arbeta med, och utveckla formerna för, medborgardialog. Under det 
senaste året har det i detaljplaneprojekten inte varit tillfälle för medborgardialoger men diskussioner för formerna 
och utvecklingen av detta diskuteras kontinuerligt. 

3. Analys 
                                                 
11 www.kolada.se- År 2017 
12 www.kolada.se- Val 2014 
13 Öppna jämförelse (Insikt)- År 2017 
14 Liv och hälsa UNG- År 2017 

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


15 (88) 

15 
 

Under 2018 har Knivsta börjat mäta även Brandskyddsärenden och Serveringstillstånd inom NKI-mätningen, 
vilket bidrar till att ge ett större totalt underlag och en mer rättvisande jämförelse med andra kommuner. Under 
hösten 2019 kommer näringsliv tillsammans med bygg- och miljöenheten göra en särskild satsning, som innebär 
såväl intern analys och kompetensinsatser som en ökad interaktion med företag inom berörda områden.    

En applikation för ungdomar håller på att tas fram av Kultur -och fritidskontoret som avser öka möjligheten att 
påverka. Enkäten ”Ung livsstil” har genomförts och skolklasser har uppmanats om möjligheten att påverka 
genom enkäten. Analyser kommer att pågå under resten av året. Handlingsplan för att öka ungdomars möjlighet 
att påverka kommer att tas fram.    

Knivsta kommun bygger en ny extern webbplats vilket innebär att också innehållet ses över. Vid lansering innan 
årets slut ska Knivsta kommun och dess verksamheter i sin helhet presenteras på ett korrekt och 
intresseväckande sätt. Den digitala tjänsten Knivstaförslaget är lanserad. Där kan kommuninvånarna digitalt 
lämna förslag på hur Knivsta kan förbättras, och man kan också stödja andras förslag. Knivstaförslaget har 
ersatt de tidigare medborgarförslagen och medför ökad transparens eftersom alla förslag är synliga för alla.  

Kommunstyrelsen har beslutat om att införa ett så kallat Knivstaråd. Utredningsarbete har pågått under året, 
arbetet fortsätter nu genom att bygga upp verksamheten och genomföra en första aktivitet under hösten.  
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Mål 5: Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid 

Målet bedöms delvis uppnås 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend 
Andelen unga som 
känner sig trygga i 
församlings-, 
förenings-, eller 
idrottslokaler 15 

Åk 7 
flickor 
69,7 
% 

Åk 7 
pojkar 
74,7 
% 

Åk 9 
flickor 
66 % 

Åk 9 
pojkar 
84,9 
% 

Flickor länet 
68,5 %     
Pojkar länet 
80,5 % 

Ska öka Åk  7 
flickor 
60 % 

Åk 7 
pojkar 
84,4% 

Åk 9 
flickor 
67,6 
% 

Åk 9 
pojkar 
75% 

 

Andelen unga som 
känner sig trygga på 
ungdomens hus, 
fritidsgård eller 
liknande 16 

Åk 7 
flickor 
23,7 
% 

Åk 7 
pojkar 
61 % 

Åk 9 
flickor 
50 % 

Åk 9 
pojkar 
75,7 
% 

Flickor länet17 
53,6 %     
Pojkar länet 
68,6 % 

Ska öka Åk 7 
flickor 
46,5 
% 

Åk 7 
pojkar 
69,7% 

Åk 9 
flickor 
43,5 
% 

Åk 9 
pojkar 
79,2% 

 

Nöjd Medborgar-Index 
- Idrott- och 
motionsanläggningar 
18 

61 59      
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

61 (2017)  
Kvinnor   
61 

Män               
60 

Kvinnor 
61 (2017) 

Män 
60 (2017) 

 
1. Inledning 

Kommunens verksamheter som vänder sig till barn och unga ska bedrivas så att de skapar trygga miljöer och 
skapar förutsättningar för förståelse och respekt gentemot andra människor. 

2. Måluppfyllelsen  

Målet bedöms delvis uppnås. En majoritet av ungdomarna i Knivsta uppger att de alltid känner sig trygga, men 
betydligt färre flickor än pojkar håller med om detta. Otryggheten upplevs bland annat på fritidsgård eller 
liknande. Många svarar dock att de inte vistas på fritidsgården. Flickor i årskurs 7 svarar i högre utsträckning att 
de alltid känner sig trygga på fritidsgård eller liknande jämfört med tidigare år. Tidigare år har de svarat att de 
oftast känner sig trygga.  

3. Analys 

Det strategiska trygghetsarbetet i Knivsta kommun sker främst i ledningsgruppen kommun-polis-räddningstjänst. 
I januari 2019 skrevs ett nytt samverkansavtal mellan polis och kommun och ett nytt medborgarlöfte tecknades. 
Arbetsgruppen SSPF(skola, socialtjänst, polis, fritidsverksamhet) kopplad till ledningsgruppen har strukturerats 
med ett tydligare uppdrag. Ett årshjul har tagits fram för att planera aktiviteter samt identifiera riskperioder. 
Aktuell lägesbild Knivsta har varit igång sedan mars 2019. Samverkande verksamheter skapar och tar del av 
lägesbilden. Innan årets slut planeras en längre analys av lägesbilden in.  

  

                                                 
15 Liv och hälsa UNG- År 2017-2019 Rapportering sker som ett genomsnitt för kommunen (ej på Årskursnivå) Som svarat ja alltid 
16 Liv och hälsa UNG- År 2017-2019 Rapportering sker som ett genomsnitt för kommunen (ej på Årskursnivå) Som svarat ja alltid 
17 Medelvärde av resultat från åk 7 och åk 9 
18 www.kolada.se- År 2017 

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

Målet bedöms som uppnått 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend 
Ohälsotal, dagar 19  18,1 % 27,3 %          

(Uppsala län) 
Ska 
bibehållas 

17,4%  

Kvinnor 
23,8 % 

Män 
12,4 % 

Kvinnor 
34,3 % 

Män 
20,7 % 

Kvinnor 
23,3 %
 
Män 11,7 
% 

Andel vuxna som skattar sin hälsa som 
bra 20  

75 % 73 %             
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

75% 
(2017) 

 

Kvinnor 
72 % 

Män   
78 % 

Kvinnor 
70 % 

Män      
77 % 

Kvinnor 
72% 
(2017) 
Män 
78% 
(2017) 

Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa 
som bra 21 

Flickor 
62 % 

Pojkar 
84 % 

 (Uppsala län) Ska öka F 59,8%  

Flickor  
63 % 

Pojkar 
82 % 

P 66,3% 

Andelen elever i åk 9 som brukat/röker 22  
-alkohol 
-narkotika 
-cigaretter 

Flickor 
64 % 

Pojkar 
56,1 % 

Flickor  
60,4 % 

Pojkar 
58,1 % 

Ska minska F 57,8%  

Flickor  
97,3 % 

Pojkar 
95 % 

Flickor 
95,6 % 

Pojkar  
93,1 % 

P 91,9% 

Flickor 
80,3 % 

Pojkar 
76,8 % 

Flickor 
76,8 % 

Pojkar 
73,9 % 

F 82,4% 
P 83,7% 

 

1. Inledning 

Kommunens verksamheter ska bedrivas så att de skapar hälsofrämjande miljöer och förutsättningar för en god 
hälsa. Kommunens verksamheter skall jobba tillsammans med att minska bruket av olika droger genom att ge 
kunskap men också genom att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter. Hälsan har stor påverkan på elevers lärande 
och utveckling. Elever som mår bra har bättre förutsättningar att lära och elever som lär har bättre förutsättningar 
att må bra. Ett aktivt förebyggande arbete är prioriterat för att öka välbefinnandet hos de av kommunens 
invånare som är behov av stöd från kommunen och andra myndigheter i länet. 

 
2. Måluppfyllelse 
Målet bedöms delvis uppnås. Andel elever som skattar sin hälsa som bra har minskat i årskurs 9. Den största 
förändringen står pojkar för. En lägre andel flickor än tidigare svarar att de aldrig druckit alkohol medan drygt tio 
procentenheter fler pojkar svarar att de aldrig druckit alkohol. För narkotika är trenden gällande flickor fortsatt 
stabilt låg medan pojkars resultat sjunkit med tre procentenheter. Allt fler elever anger att de inte provat tobak. 

Mätningen släpar efter i tid och är svåranalyserad utifrån ett verksamhetsperspektiv. Förvaltningen kan dock 
konstatera att samverkan mellan kommun och region utvecklats inom närvården på senare tid och att den 
politiska ledningen i närvårdsfrågorna och effektiv och nära vård förtydligats under året. 

  

                                                 
19 www.kolada.se- År 2017 
20 Liv och hälsa- År 2017 
21 Liv och hälsa UNG- År 2017 
22 Liv och hälsa UNG- År 2017 

http://www.kolada.se-/
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3. Analys 

Utbildningskontoret genomför kontinuerliga satsningar för att undvika tobaksdebut vilket torde ha bidragit till 
resultatet. Då det kommer nya elever/nya årskullar hela tiden är det av största vikt att arbetet fortskrider utan 
minskad omfattning. En riktad utbildning till personal gällande cannabis kommer att genomföras under hösten 
2019. 
 
Elevers mående är en central fråga för hela riket och såväl gemensamma satsningar som på varje skolenhet  
genomförs. En särskild uppföljning kommer att genomföras med elevhälsopersonal. 

Inom SSPF-samverkan har ett årshjul tagits fram för att planera aktiviteter samt identifiera riskperioder. Personal 
inom skola och socialtjänsten ska gå fördjupad utbildning om Cannabis. 

Aktuell lägesbild Knivsta har varit igång sedan mars 2019 med frågor om alkohol och narkotika.  

Elevhälsan, Hälsoäventyret, Familjecentralen och Lyckträffen arbetar kontinuerligt med hälsofrämjande 
aktiviteter för ungdomar samt familjer och vuxna. Genom samverkan med Region Uppsala inom ramen för 
närvården och medverkan i kommunens och länets plan för att främja psykisk hälsa bidrar kommunen till att 
förebygga fysisk och psykisk ohälsa. 

 

Växa 

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

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

Måluppfyllelse kan inte bedömas 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend 
Andel föräldrar som är nöjda med sitt 
barns förskola i sin helhet23 

92,3 %  Ska 
bibehållas 

i.u.  

Antal elever per lärare (grundskola) 24 13,5  11,9 (Kommun-
gruppen) 

Ska 
bibehållas 

i.u.  

Antal inskrivna elever per avdelning 
fritidshemmet 25 

 
 

50,2 38,3 (Kommun-
gruppen) 

Ska 
bibehållas 

i.u.  

Andel behöriga till gymnasieskolan, 
hemkommun 26 

90, 6 % 85,2 (Uppsala län) Ska öka i.u.  
Flickor 
91 % 

Pojkar 
90,2 % 

Flickor 
89,1 % 

Pojkar      
81,9 % 

 

Andel elever med gy.examen efter 4 år, 
hemkommun 27 

84,7 % 79,3 %   (Uppsala 
län) 

Ska öka i.u.  

Flickor 
83,5 % 

Pojkar 
85,9 % 

Flickor 
80,3 % 

Pojkar     
78,3 % 

 

 

1. Inledning 

Målet innebär en kontinuerlig strävan efter så hög måluppfyllelse inom Utbildningsnämnden samtliga skolformer 
där varje enskild elev ges möjlighet att utvecklas genom hela utbildningsystemet och nå så goda resultat som 
möjligt. Forskning visar tydligt på sammanhanget mellan en erhållen gymnasieexamen och möjlighet till framtida 
försörjning och ett gott liv. 

  

                                                 
23 Kommunens egna enkät- kommunala och fristående förskolor 
24 www.skolverket.se- År 2017 
25 www.skolverket.se- År 2017 
26 www.kolada.se- År 2017 
27 www.kolada.se- År 2017 

http://www.skolverket.se-/
http://www.skolverket.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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2. Måluppfyllelsen  

Ingen bedömning lämnas. 

3. Analys 

Årets sommarlovskola genomfördes detta år på både Thunmanskolan och Adolfsbergsskolan med fler 
medverkande elever än tidigare år. Ett större antal elever höjde sina betyg. De samlade resultaten finns ännu ej 
att tillgå från nationell statistik. 

 
Mål 8: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.  

Målet bedöms uppnås 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend 
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel (%) 28 

2,8 7,2              
(Uppsala län) 

Ska 
bibehålla 

3,1 
(2017) 

 

Ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 29 

85 75              
(Uppsala län) 

Ska 
bibehålla 

89  

Invånare 17-24 år som varken studerar eller 
arbetar, andel (%) 30 

7,7 9,2             
(Uppsala län) 

Ska minska 
Kvinnor 
6,3 

6,6 
(2017) 

 

Kvinnor 
7,3% 

Män    
8,0 
% 

Kvinnor 
6,3 Män 
6,8 

Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola 
åk 1-9, kr/elev 31 

3219 3043       
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

3414  

 

1. Inledning 

Socialnämnden anser att det är mycket angeläget att förebygga att fler barn växer upp i familjer med långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd. Många av föräldrarna har stått utanför arbetsmarknaden under långt tid. 
Socialnämnden fortsätter, med stöd av Samordningsförbundet och i samarbete med Region Uppsala, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetet i nämndens ny utformade arbetsmarknadsenhet för att i ett 
tidigt skede möta upp denna målgrupp. Det är viktigt att särskild uppmärksamhet riktas till barnen. Deras behov 
blir via riktade insatser utredda, uppmärksammade och tillgodosedda. 
 

2. Måluppfyllelsen  

Målet bedöms uppnås. Det är glädjande att andelen unga som varken studerar eller arbetar har minskat. En av 
anledningarna kan vara socialnämndens och utbildningsnämndens gemensamma projekt Ungdomssatsningen, 
som finansierats av samordningsförbundet. Inom projektet har det aktivt arbetats för att coacha dessa ungdomar 
in i vald riktning, arbete eller studier. Att fler barn befinner sig i ekonomiskt utsatta hushåll än tidigare är 
beklagligt, trots att trenden är liten och dessutom en eftersläpning av resultat på två år.  
 
3. Analys 
Det är svårt att göra en noggrann analys förrän nyare siffror finns. I siffrorna inryms dock många av de 
nyanlända barnfamiljer som anlände till kommunerna efter att bosättningslagen trädde i kraft 2016. Att dessa 
familjer räknas som ekonomiskt utsatta under en etableringsperiod är egentligen normalt utifrån relativt låga 
nivåer på etableringsersättning. Det som däremot är oroväckande är om de här siffrorna inte sjunker om några 
år.  

  

                                                 
28 www.kolada.se- År 2016 
29 www.kolada.se- År 2017 
30 www.kolada.se- År 2016 
31 www.kolada.se- År 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Mål 9: Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren. 

Målet bedöms uppnås 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend 
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och 
serviceboende , andel (%) av maxpoäng 32 

100 % 69 %                
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

100  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 33 

93 % 91 %               
(Uppsala län) 
 

Ska 
bibehållas 
Kvinnor 
95 

91  
Kvinnor 
90 % 

Män      
96 % 

Kvinnor 

95 Män 
86 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 34 

95 % 87 %              
(Uppsala län) 
 

Ska 
bibehållas 

84  
Män   
91 % 

Kvinnor 
100 % 

Kvinnor 

88 Män 
79 

 

1. Inledning 

Socialnämndens verksamheter arbetar aktivt för att bibehålla en god kvalité och en hög kundnöjdhet. 
 

2. Måluppfyllelsen  
Målet bedöms uppnås. Mätningen görs nationellt och beräkningen presenteras av Kolada, vilket gör att resultatet 
eftersläpar. Det finns inga nyare siffror att presentera än de som beskrivs ovan.   

Socialnämndens LSS gruppbostäder uppfyller idag 100% av Koladas kriterium för kvalitetsaspekter för LSS 
grupp- och serviceboende och nämnden eftersträvar att bibehålla detta resultat 
 
91 % av brukarna var nöjda eller mycket nöjda med kommunens hemtjänst år 2018 Socialnämnden strävar efter 
att bibehålla andelen nöjda eller mycket nöjda brukare. 
 
84 % av brukarna var nöjda eller mycket nöjda med kommunens särskilda boende år 2018 Socialnämnden 
strävar efter att bibehålla andelen nöjda eller mycket nöjda brukare. 
 

3. Analys 
Åtgärder avseende brukarnöjdhet och upplevd kvalitet är något hemtjänsten arbetar för genom att involvera 
brukaren i insatsen och följa upp hur insatsen upplevs.  

Estrids gård har under 2019 haft en verksamhetsutvecklare under 6 månader, som arbetat med 
kvalitetsförbättringar i verksamheten, vilket bedöms ha lyckats och utvecklat verksamheten.  

Hemtjänsten arbetar för en ökad brukarnöjdhet genom att involvera brukaren i insatsen och följa upp med 
brukaren hur insatsen upplevs.   

                                                 
32 www.kolada.se- År 2017 
33 www.kolada.se- År 2017 
34 www.kolada.se- År 2017 
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Värna 

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

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

Målet bedöms uppnås 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend 
Nöjd Region-Index – Bostäder 35 56 51     

(Uppsala län) 
Ska 
bibehållas 
 

Ingen 
uppgift 

 

Kvinnor 
56 

Män 
57 

 

Cykelväg i kommunen meter/inv 36 1,8 m 1,5 m    
(Uppsala län) 

Ska öka 1,7 m  

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under 
året, antal/1000 inv.37 

9,2 3,2     
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

17,1  

Färdigställda bostäder i småhus under året, 
antal/1000 inv. 38 

6,4 2,8 Ska minska 3,3  

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling 
39 

42 % 43 % 
(Uppsala län) 

Ska öka Ingen 
uppgift 

 

 

1. Inledning 

Målet innebär att kommunen ska bygga stad och landsbygd genom en hållbar tillväxt som är i framkant inom 
miljöområdet.  

2. Måluppfyllelsen  

Målet bedöms uppnås. Resultatindikatorn för målet om cykelväg i kommunen bör givetvis öka över tid. Dock 
innebär en allt tätare stadsbyggnad att indikatormål kanske inte ökar. I fall där ren förtätning sker utan att GC-
nätet byggs ut kan påverkan till och med bli att målet sjunker.  

3. Analys 

I takt med utbyggnaden av kommunen kommer infrastrukturen också att växa. 

 

  

                                                 
35 www.kolada.se- År 2017 
36 www.kolada.se- År 2017 
37 www.kolada.se- År 2017 
38 www.kolada.se- År 2017 
39 www.kolada.se- År 2017 

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


22 (88) 

22 
 

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

Målet bedöms delvis uppnås 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend 
Nöjd Medborgar-Index – Invånarnas nöjdhet 
med kommunens miljöarbete40 

60 57      
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

60  
Kvinnor 
61 

Män 
59 

Kvinnor 
61 

Män 
59 

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet under hela året 41 

22 % 27 %  
(Uppsala län) 

Ska öka 22 %  

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens 
gränser, ton CO2-ekv/inv 42 

4,62 5,14   
(Uppsala län) 

Ska minska 4,62  

 

1. Inledning 

Kommunen ska verka för ökad användning av ekologiska livsmedel. Arbete med att implementera Agenda 2030 
och de 17 globala målen är också en viktigt pusselbit i att bli en grönare kommun. 

2. Måluppfyllelsen  
Målet bedöms delvis uppnås. Den ekologiska andelen har i några år legat på ca 22 % men under första två 
kvartalen 2019 ökat till 27% (26,7%).  

Nöjd Medborgarindex för 2019 genomförs under hösten och förväntat resultat väntas först till årsbokslutet. 
Resultat för utsläpp av växthusgaser saknas och förväntas även det levereras till årsbokslutet.  

3. Analys 
Tillsatta ekonomiska resurser har möjliggjort att öka inköpen av mer ekologiska livsmedel under 2019. 
 
Inom flera verksamheter speglas det miljömedvetna arbetet att man har fungerande källsorteringssystem, köper 
in ekologiska livsmedel, dubbelsidig utskrift samt använder kollektivtrafik när det är möjligt.  
 
Kommunens medarbetare har också tillgång till elbilspool.  

                                                 
40 www.kolada.se- År 2017 
41 www.kolada.se- År 2017 
42 www.kolada.se- År 2016 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd 
 

Uppdrag Målbild Styrelse / nämnd 
Effektiviseringsprogram – 
framtagande av åtgärder för en 
långsiktig ekonomi i balans 

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

Kommunstyrelsen 

Uppdraget innebär att kostnadsläget ska minska med 20 miljoner kronor i fasta priser från ingången av 2019. Ett 
arbete för att effektivisera, förenkla samt se över ambitionsnivåer pågår. RPA är en projekt som väntas leda till 
ökad produktivitet. 

Alla verksamheter har tagit fram åtgärdsplaner och återhållsamhet råder. En kommunövergripande 
handlingsplan för budget i balans har tagits fram och följs upp kontinuerligt, vidare har flera nämnder tagit fram 
ytterligare nedbrutna handlingsplaner. Ett nytt projekt har startats inom kommunledningskontoret – Smartare 
KLK – där förbättringsarbeten och innovationer är fokus. 

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

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

Kommunstyrelsen och nämnder 

Förbättringsarbeten pågår kontinuerligt och flera åtgärder har genomförts under våren. Arbetsprocesser och 
organisation har setts över inom kommunledningskontoret, exempelvis administrativ service, stabsgruppen och 
lokalförsörjningen. Digitalisering och användande av ny teknik är ett förändringsarbete som alla verksamheter 
arbetar med och som är en del av den ständiga verksamhetsutvecklingen. I Kommunledningskontoret pågår 
sedan tidigare ett utvecklingsarbete vid namn ”Smartare vardag” för att arbeta med digitalisering, effektivisering 
och samordning. Under året har även ett arbete startats upp vid namn ”Smartare KLK” i syfte att bättre fånga 
idéer, hitta utvecklingsområden, arbeta över gränser och starta innovationsprojekt.  

Flera digitala tjänster för invånarna har införts. Regelförenkling och införande av e-tjänster är även prioriterade 
områden för att åstadkomma effektiv handläggning för kommunens företagare.   

Pilot Office 365 för administrativa användare har startats upp. Arbetet innebär förändrade arbetssätt som bland 
annat ska leda till minskad belastning på gemensamma filareor och e-postservern. Det har även skett en 
utveckling och ökad användning av vår gemensamma plattform för internutbildning, vilket ger ökad 
kunskapsöverföring, minskade ledtider och färre undervisningstillfällen. 

Knivstaförslaget har implementerats och är i drift. Tjänsten ersätter de tidigare medborgarförslagen och ökar 
transparensen eftersom alla förslag är synliga på webben. 

Knivsta kommun har anmält sig till projektet REDI (resfria digitala möten i offentlig sektor) som finansieras av 
Energimyndigheten. Målet med deltagandet är att öka andelen digitala möten i organisationen. Arbetet förväntas 
bland annat leda till att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresande. 

Arbetet med Agenda 2030 genomsyrar allt arbete och utbildningar har genomförts inom kontoren. Kommunen 
deltar i interna och externa nätverk samt projekt inom ramen för Agenda 2030. 

Det finns ett samarbete med energi- och klimatrådgivarna Uppsala län som bland annat erbjuder kostnadsfri 
klimat- och energirådgivning till företag. Kommunen vidareförmedlar även kunskap och information om 
utlysningar inom hållbarhetsområdet till det lokala näringslivet.  

  



24 (88) 

24 
 

Bygg- och miljönämndens verksamheter arbetar mycket aktivt med denna fråga bland annat genom deltagande i 
Knivsta kommuns övergripande RPA-projekt syftande till att automatisera utvalda arbetsuppgifter för att frigöra 
tid till kvalitativa uppgifter och service. Nämndens verksamheter har även varit med i ansökningsarbetet runt den 
ansökan om medel kopplat till skapande av en innovationskultur i Knivsta kommun som beviljades medel i 
augusti 2019. Utöver detta har nämndens verksamheter under 2019 implementerat och optimerat ett nytt GIS-
system som bidrar till effektivisering och förbättrade beslutsunderlag. 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar dagligen med ny teknik, innovationer och effektivisering samt utveckling av 
processer, allt i linje med Agenda 2030 med särskilt fokus på stadsbyggnad. 

Agenda 2030 är en återkommande punkt på utbildningskontorets ledningsmöten och en genomgång med 
samtliga rektorer visar på en tydlig koppling till läroplaner och kursplaner vilka ligger till grund för utbildningen 
och undervisningen som bedrivs inom Utbildningsnämndens verksamheter. 

Utbildningskontorets administration har genomfört ett antal digitaliseringsprojekt i syfte att frigöra arbetstid och 
höja kvaliteten gentemot medborgarna. Ett tydligt exempel är införandet av ”skolstartstjänsten” – pappersfri 
skolstart. 

 
Lokaleffektivitet – framtagande 
av plan för ökad lokaleffektivitet 
inom alla verksamhetsområden 

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

Kommunstyrelsen och nämnder 

Målbilden om en ökad lokaleffektivitet har skapat en stor restriktivitet kring nya lokaler och 
verksamhetsanpassningar som kan bli hyreshöjande. En samsyn finns inom förvaltningen om att nyttja befintliga 
lokaler så effektivt som möjligt. Det har t.ex. inneburit att Fritid och Kultur inte har hyrt in kontorslokaler i CIK. En 
översyn av Kommunhuset har påbörjats för att alla medarbetare ska få plats i huset även när vi blir fler istället för 
att flytta ut någon verksamhet. En omförhandling av driftavtalet med Kommunfastigheter har inneburit en 
hyressänkning om ca 1 mkr för Kommunhuset. Ett beslut i Fullmäktige om att kommunen ska utnyttja 
optionsavtalet för att köpa Kommunhuset innebär att kommunen genom att få kontroll över finansieringen kan 
undvika framtida kraftigt ökade hyreskostnader vid stigande marknadsräntor.  När det gäller Utbildningskontoret 
så har paviljongerna för Spillkråkans förskola och Tärnans förskola sagts upp och det finns en målbild om att 
lokaleffektivisera när antalet förskolebarn/skolelever blir fler, vilket dock kommer att innebära större 
barngrupper.  Även Vård och Omsorgskontoret har en plan för att lokaleffektivisera som innebär att lokalkontrakt 
lämnas under 2020. Förvaltningen har också genomfört en försäljning av den kommunägda fastigheten 
Strandgården som nu har varit möjlig eftersom avstyckningen är klar, vilket innebär att det inte blir några 
tomhyror framöver.  

Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområden eftersträvas en så hög lokaleffektivitet som möjligt. Detta i 
syfte att en så stor andel av skolpengen som möjligt ska tillfalla undervisningssituationen. Paviljongerna 
Spillkråkans förskola och Tärnans förskola har avvecklats och i och med att barngruppernas storlek åter ökar blir 
effekten ett effektivare lokalutnyttjande. 
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Fossilfri/koldioxidneutral 
kommun – minimerad 
plastanvändning och giftfri 
förskola 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral 
kommunkoncern 

Kommunstyrelse och nämnder 

Kommunens verksamheter arbetar strukturerat med att skapa en hälsosam och giftfri miljö i förskolan. Ett aktivt 
arbete med att fasa ut lekmaterial, möbler och textilier som kan innehålla skadliga kemikalier från förskolan 
pågår och gammalt material rensas bort succesivt i verksamheterna och ersätts av nytt material. En prioritering 
utifrån utsatthet sker vid utbyte av befintligt material.  

Inköp av nytt material sker utifrån de upphandlingsavtal som kommunen har. Upphandlade företag är i sina 
produktkataloger tydliga med symboler på alla produkter som uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav för 
Giftfri Förskola. 

Socialnämndens verksamheter skall om möjligt välja fossilfria alternativ samt minimera sitt plastanvändande 
Vidare förs diskussioner vid utbyte av bil i verksamheten, ser om det verkligen behövs eller om den kan bytas ut 
mot tex elcykel eller samnyttjas med annan enhet. 

 
Upphandlingar – kravställning i 
upphandlingar på ekologiska 
och rättvisemärkta produkter 

Inköp av varor och tjänster ska 
vara ekologiska och 
rättvisemärkta 

Kommunstyrelsen och nämnder 
 

Ett arbete med att revidera kommunens riktlinjer för inköp och upphandling är påbörjat, där krav på ekologisk 
hållbarhet och rättvisemärkning kommer bli tydligare. 

Verksamheter skall I samband med upphandling ställa krav på ekologiska och rättvisemärkta produkter.  
 
 
Modern energiteknik och 
kretsloppsanpassad teknik för 
VA-hantering, ska övervägas 
vid nybyggnation och planering 
av nya områden 

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelse och nämnder 

Under hösten kommer en utredning om lokala energiförsörjningssystem (som en särskild innovation inom ramen 
för fyrspårsavtalet) att påbörjas tillsammans med Vattenfall.  

Socialnämnden skall medverka aktivt i olika samverkans forum för att skapa en hållbar stadsplanering. 
Vid tid för delårsbokslut har nämnden ännu inte deltagit aktivt i något dylikt under året. 

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

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden 

Se mobilitetsplan nedan.  
 
Plan för parkeringslösningar 
och stimulera ett minskat 
bilberoende  

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden 

Under våren påbörjades arbetet med en transportplan för hållbar mobilitet, vilken omfattar hela kommunen. 
Transportplanen inkluderar alla trafikslag, gods och varutransporter samt parkering, som tillsammans bildar ett 
system. 
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Politisk organisation 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
Det fastställda finansiella målet för året är 21,1 miljoner kronor eller 1,9 procent av skatter och 
kommunalekonomisk utjämning. Det är ökning av målbilden mot tidigare år, motivet är att kommunen behöver 
påbörja regleringen av underskotten från 2017 och 2018. Normen för det finansiella målet i Sveriges kommuner 
är 2 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.  
 
Resultatprognosen för 2019 indikerar ett negativt resultat, -15 miljoner kronor, ett resultat som är långt från det 
finansiella målet. Det är allvarligt eftersom det krävs överskott för att påbörja en reglering av de negativa 
resultaten från 2017 och 2018 (uppgår totalt till 37 miljoner kronor). I planen för att återställa negativa 
balanskravsresultat skulle 21,1 miljoner kronor regleras under 2019. 
 
En huvudorsak till den stora prognosavvikelsen är exploateringsintäkter, 44 miljoner kronor är budgeterat och 
prognos indikerar endast 4 miljoner kronor. En svagare marknad för nyproduktion av bostäder påverkar 
naturligtvis ledtiderna från detaljplan till försäljning, årets förväntade försäljningar har försenats av både 
överklaganden och lantmäteriförrättningar som drar ut på tiden.  
 
En annan negativ påverkan på resultatet är pensionskostnader. Den har ökat markant under året, och under 
oktober erhöll kommunen en slutfaktura från KPA på motsvarande 11,5 miljoner kronor exklusive löneskatt. 
Orsaken är engångspremier för FÅP (förmånsbestämd ålderspension), dessa har räknats fram eftersom 
kommunen byter pensionsadministratör från 1 oktober. Hela beloppet är en oförutsedd kostnad. 
 
Nämndernas sammantagna prognosticerade resultat beräknas bli 5,7 miljoner kronor, de två största 
avvikelserna är Kommunstyrelsen ca 16,5 miljoner kronor i överskott medans Socialnämnden befarar ett 
underskott om ca 23,2 miljoner kronor. 
 
Resultatutjämningsreserven (RUR) uppgår den 31 december 2018 till 20,5 miljoner kronor. Ett överskott som 
överstiger 1 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning utgör grund för avsättning till RUR. Eftersom 
kommunen har negativa resultat att reglera kan inte nya avsättningar göras. 
 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige i Knivsta beslutade om reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning 2017.  
 

• Knivsta Kommun skall ha en ekonomi i balans, kommunens budget ska innehålla finansiella mål och 
mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Budgeten har ett finansiellt mål, vidare finns mål om nettokostnad och låneskuld.  
 

• Planeringen av den ekonomiska politiken skall utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i 
antaganden är en viktig grundförutsättning. 
Budget och prognosen utgår från försiktighetsprincipen. 
 

• Knivsta Kommun skall vara en attraktiv kommun genom att ha en god kommunal ekonomi, låg 
kommunalskatt och taxor till jämförbara kommuner. 
För budgetår 2019 höjdes skattenivån till 21:61 kr (20:91), vilket innebär att skattenivån nu är som 
genomsnittet bland kommunerna i Uppsala Län. 2017 och 2018 gjorde kommunen underskott, 
slutsatsen är målet inte uppnås. 
 

• På lång sikt ska resultatet i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 
uppgå till lägst 1 procent. 
Det finansiella målet är 21,1 mnkr, bedömningen är att målet inte kommer uppnås. Målet för 
innevarande år motsvararet ett överskott om 2 procent. 
 

• Nettokostnaderna ska på lång sikt högst uppgå till 99 procent av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning samt finansnetto.  
På kort sikt uppnås inte detta mål, de senaste 3 åren är utfallet i genomsnitt 103,6, det vill säga 4,6 
procentenheter ifrån målet (103,6-99). 
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• Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas och resursavstämmas före 
genomförande. Detta gäller även övergripande policys, planer och projekt som kommer att inverka 
på verksamheterna. Alla beslut ska innehåll en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur 
beslutet påverkar kommunens ekonomi och hur det ska finansieras. 
Alla beslut har en ekonomisk konsekvensbeskrivning, dock finns det utvecklingsområden där 
kalkyler kan bli tydligare. 
 

• I mål och budget angivna ramar/ anslag för verksamheterna utgör sammantagna kostnadstak för 
respektive nämnd. Nämnd måste hantera befarade överskridanden inom denna totalram. 
Nämnder med befarade underskott har tagit fram handlingsplaner för ekonomi i balans. Åtgärderna 
delas upp i kortsiktiga (snabba) och långsiktiga åtgärder vilket gör att effekterna kan ta tid innan 
resultat uppnås. 

• De kommunala bolagen och de affärsdrivande verksamheterna skall ha full kostnadstäckning. 
Flertalet av kommunens bolag redovisar överskott i bokslutet vilket tyder på att principen full 
kostnadstäckning råder. 
 

• Utdelning från kommunala bolag ska vara ekonomiskt hållbara över tid och får ej äventyra bolagets 
finansiella ställning. 
Styrelsen föreslår för ägaren nivån på utdelningen, kommunfullmäktiges budgeterade utdelning är 
en plan. I budgetarbetet bereds en möjlig och hållbar utdelningsnivå.  
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ÅRETS RESULTAT 
Knivsta kommuns verksamhet är organiserad i sex nämnder. Utöver dessa finns en valnämnd som träder i kraft 
när det är valår, en gemensam överförmyndarnämnd med Uppsala län, två gemensamma nämnder i Tierp. 
Lönenämnd för hantering av löneadministration och en IT-nämnd för samverkan av IT-drift. 
 
Periodens resultat för kommunen uppgår till 25,6 (13,3) miljoner kronor det är ett resultat i linje med föregående 
år om utdelning om 8 miljoner kronor exkluderas från periodens resultat (föregående fanns ingen utdelning i 
periodens resultat). Resultat inkluderar en positiv semesterlöneskuldsförändring motsvarande 11,6 miljoner 
kronor, eftersom medarbetarna till största delen tar ut semester under sommaren så har arbetsgivaren en 
fordran på anställda (semesteråret i kommun är januari-december). Resultatet rensat för 
semesterlöneskuldsförändringen och utdelning uppgår resultatet till 6 miljoner kronor (för samma period 2018 
var resultatet -1 miljoner kronor). 
 
Det är en liten resultatförbättring mot föregående års resultatperiod, bakom döljer sig dock flera förändringar. 
Individ och familjeomsorgens kostnader har ökat med drygt 10 miljoner kronor, det beror på ökade 
placeringskostnader och bemanningskostnader. Gymnasieskolans kostnader har också ökat kraftigt, nära 11 % 
det kan förklaras av ökat antal elever men också att Uppsala kommun har höjt programpriserna kraftigt. Förskola 
och grundskolan har också en kostnadsutveckling som är hög, driven av fler barn och elever. Nettokostnaden för 
stadsbyggnadsverksamhet (bygglov, kart och mät, GIS) har minskat med nästan 25 %, samma 
kostnadsutveckling finns även under kommunhuset (lokalförsörjning).  
 
Diagram Resultatutveckling 2015-2019 inklusive och exklusive exploatering och utdelning

 
 

Årsprognosen för kommunen skiljer sig mot resultatet för perioden, underskottet befars uppgå till 15 miljoner 
kronor. Om prognosen stämmer, innebär det att kommunen för 3:e året i rad gör ett underskott. Kostnader för 
pensioner, antalet elever ökar varje hösttermin vilket påverkar antalet anställda lärare samt att idrotts och 
fritidsanläggningen CIK börjar tas i drift från november. Detta innebär att kostnadsmassan ökar succesivt under 
hösten medan skatteintäkterna till kommunen erhålls med 1/12 varje månad.  
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Balanskravsutredning 
Kommunallagen ställer krav på Sveriges kommuner att för varje enskilt år ha balans i sin ekonomi, det så 
kallade balanskravet. I kommunernas budget/utfall ska intäkter överstiga kostnader. Prognosen för 
balanskravsresultat för innevarande år är -14 966 kronor, det innebär två saker. Kommunen beräknas gå med 
underskott för 3:e året i följd, samt att tidigare års underskott inte kommer kunna återställas som har varit 
planen. Det betyder också att 2017 års underskott ska regleras till sin fullo under budgetår 2020 enligt 
kommunallagen. Totalt befaras att kommunen kommer ha en ”skuld” om 52,3 miljoner kronor vid årets slut. 
 
 
 
Plan reglering negativa balanskravsresultat Utfall 

2017 
Utfall 
2018* 

Prognos 
2019 

Årets resultat -8 329 -18 330 -14 966 
Realisationsvinster -10 411 -2 553 0 
Realisationsförluster 0 0 0 
Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 
Årets resultat efter balanskravjusteringar -18 740 -20 883 -14 966 
Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 
Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 
Årets balanskravsresultat -18 740 -20 883 -14 966 
Balanskravsunderskott från tidigare år 0 -18 740 -37 303 
Balanskravsresultat att återställa -18 740 -37 303 -37 303 

    IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -18 740 -37 303 
-varav från 2017 0 -18 740 -18 740 
-varav från 2018 0 0 -18 563 
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen -18 740 -20 883 -14 966 
+synnerliga skäl att inte återställa 0 2 320 0 
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom 3 
år -18 740 -37 303 -52 269 
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -18 740 -37 303 -52 269 
-varav från år 2017, återställs senast 2020 -18 740 -18 740 -18 740 
-varav från år 2018, återställs senast 2021 0 -18 563 -18 563 
-varav från år 2019, återställs senast 2022   -14 966 
 
*) Resultat 2018 är enligt tidigare års redovisningsprincip  
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FINANSIELL ANALYS 
Metoden för den finansiella analysen i Knivsta utgår från den så kallade RK-modellen. I denna analyseras 
kommunens ekonomi ur fyra perspektiv: resultat, kontroll, kapacitet och risk. Syftet med analysen är att 
identifiera finansiella problem i kommunen och skapa en uppfattning om kommunen har god ekonomisk 
hushållning. 
 
Analysen av resultatet visar om det finns obalanser i utvecklingen av intäkter och kostnader för året och över tid. 
Möjligheter att möta finansiella svårigheter på lång sikt visas genom analys av kapaciteten. Analysen av risker 
visar om det finns faktorer som kan påverka kommunens resultat och kapacitet negativt. Vilken kontroll som 
kommunen har över den ekonomiska utvecklingen avgörs genom att analysera budgetföljsamheten. 
 
Nettokostnad 
En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning är att följsamheten mellan löpande 
intäkter och kostnader är god. På lång sikt kan inte de löpande kostnaderna överstiga löpande intäkter utan att 
kommunens ekonomi urholkas och en god ekonomisk hushållning äventyras. Kommunen skulle dessutom bryta 
mot kommunallagens krav om ekonomi i balans. 
 
Om löpande kostnader i förhållande till intäkter från skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, den så kallade nettokostnadsandelen, är lägre än 100 procent har kommunen balans mellan 
kostnader och intäkter. Överskottsmålet för Knivsta kommun är 1 procent, vilket betyder att 
nettokostnadsandelen ska vara maximalt 99 procent. 
 
Prognosen för 2019 är att nettokostnadsandelen kommer att uppgå till 101,3 procent, med andra ord 
prognostiseras ett underskott om 1,3 procent i stället för det budgeterade överskottet på 1,9 procent och 
kommunen uppfyller därmed inte heller målet om minst 1 procent överskott. Exklusive finansiella poster, vilka 
inkluderar den budgeterade utdelningen om 12 miljoner kronor från de kommunala bolagen, försämras 
nettokostnadsandelen ytterligare till 102,4 procent. Förklaringen till underskottet ligger till stor del i att 
budgeterade exploateringsvinster har skjutits på framtiden. Budgeterad exploateringsvinst uppgick till 44 miljoner 
kronor och aktuell prognos för helåret är 4 miljoner kronor. Nettokostnaderna prognostiseras öka med totalt 9,4 
procent jämfört med föregående år. 
 
Avskrivningarna i förhållande till intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning, det vill säga 
avskrivningarnas nettokostnadsandel, prognostiseras att sjunka från 4,8 till 3,6 procent på grund av att 
planerade investeringar har uteblivit. 
 
Tabell nettokostnadsandel, procent 

 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Prognos 
2019 

Medel- 
värde 

Verksamheten 92,5 95,9 97,9 98,7 96,3 
Avskrivningar 4,5 4,9 4,8 3,6 4,5 
Finansiella poster* 0,1 0,1 -0,9 -1,1 -0,4 
Nettokostnadsandel 97,1 100,9 101,8 101,3 100,3 
*Innehåller förutom utdelning bland annat borgensavifter för lån som kommunen garanterar samt räntekostnader för kommunens lån och 
implicit ränta avseende finansiell leasing 
 
Nämndernas nettokostnad har för perioden jan-aug (8 månader) ökat med 8,1 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. Denna nettokostnadsökning delas av alla nämnder, fler brukare, barn och elever är en 
drivande orsak. Under kommunstyrelsen ökar kostnaden för idrottsanläggningar (CIK). Under hösten 2019 
tillkommer även kostnaden för en ny kommunal förskola – Norrgårdens förskola. 
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Skatter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
Skatteintäkterna påverkas i hög grad av befolkningstillväxten i kommunen. De drivs även av den nationella 
skattetillväxten, som är kopplad till fler arbetade timmar, stigande löner etc. 2019 års intäkter från skatter, 
generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och den kommunala fastighetsavgiften beräknas uppgå till 
1 143,0 miljoner kronor, en ökning med 102,5 miljoner kronor eller 9,8 procent jämfört med föregående år. 
Skatteintäkterna beräknas öka med 8,1 procent och utjämningen med 27,2 procent. Trots att ökningstakten är 
högre än för nettokostnaderna når kommunen inte budget i balans, däremot ett lägre underskott än föregående 
år. 
 
Diagram intäkter från skatter, utjämning och statsbidrag, miljoner kronor 
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KONTROLL 

En grundförutsättning för en stabil finansiell utveckling är att kommunen har kontroll över ekonomin under året. I 
praktiken handlar det om att nämnderna håller sin budget och vidtar nödvändiga åtgärder vid avvikelser. Främst 
är det negativa avvikelser mot budget som är ett tecken på bristande kontroll, men även stora positiva avvikelser 
kan indikera att verksamheten inte löpande följer upp sin ekonomi. 
 
Budgetföljsamhet 
Nämnderna 
Nämndernas nettokostnader prognostiseras överstiga de budgeterade och nämnderna lämnar sammantaget ett 
underskott på 8,0 miljoner kronor (0,7 procent) exklusive tilläggsanslag från kommunstyrelsens ofördelade 
budgetposter för volymreglering, aktiv personalpolitik etc. 
 
Med tilläggsanslag på totalt 2,3 miljoner kronor inklusive 1:1-satsningen på en dator per elev, aktiv 
personalpolitik mm samt volymreglering för bland annat färre barn och elever inom förskola och grundskola 
minskar det prognostiserade underskottet till -5,7 miljoner kronor eller 0,5 procent. Avvikelsen mot varierar 
kraftigt mellan nämnderna. Två nämnder – socialnämnden och bygg- och miljönämnden – prognostiserar ett 
underskott varav socialnämnden det största i kronor mätt (-23,3 miljoner kronor). Underskottet kan i huvudsak 
härledas till individ och familjeomsorgen. Ökade kostnader för placeringar av barn och unga har ökat, men även 
kostnader för socionomkonsulter (bemanning) för att kunna bedriva utredningar är kostnadsdrivande. 
Kommunstyrelsens prognos uppvisar ett större överskott mot budget med 16,5 miljoner kronor, varav avsatta 
medel till CIK – Centrum för idrott och kultur, fotbollsplaner etc bidrar med drygt 11 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen är också den nämnd som har fått störst tilläggsanslag, totalt 2,0 miljoner kronor. 
 
Övriga nämnder har resultatprognoser nära 0 och en mer utförlig analys finns under nämndernas redovisning. 
 
Tabell budgetföljsamhet nämnder 2019, miljoner kr 
Nettokostnad Nämnder Utfall 

nettokostnad 
Utfall 
nettokostnad 

Budget Tillägg/ 
avdrag 

Prognos 
nettokostnad 

Prognos 
budgetavvikelse 

Prognos 
budgetavvikelse 
exkl. 
tillägg/avdrag 

Miljoner kronor Delår 2018 Delår 2019 2019 2019 2019 2019 2019 
Kommunstyrelsen - 
verksamhetsnämnd 

72,8 82,1 156,3 2,0 141,8 16,5 14,5 

Samhällsutvecklingsnämnd 22,0 24,9 44,1 0,3 42,8 1,6 1,3 
Socialnämnden 194,7 211,5 289,4 -2,0 310,6 -23,3 -21,3 
Utbildningsnämnden 418,1 448,1 695,5 0,7 695,3 0,8 0,2 
Bygg- och miljönämnden 7,9 7,4 9,3 1,1 11,8 -1,4 -2,5 
Övriga nämnder 1,6 1,4 2,3 0,4 2,6 0,1 -0,3 
Summa  717,2 775,5 1 197,0 2,3 1 205,0 -5,7 -8,0 

 
Kommunstyrelsens finansförvaltning  
Finansförvaltningen är kommunens ”internbank”, alla skatteintäkter bokförs mot finansförvaltningen och fördelas 
härifrån ut till nämnderna i form av ”kommunbidrag”. Finansnettot budgeteras även här, borgensavgifter och 
utdelningar är en stor intäktskälla. En annan intäktskälla är exploateringsvinster vilka bokförs under 
finansförvaltningen. 
 
Finansförvaltningen har ett budgeterat överskott om 21,1 miljoner kronor, det motsvarar 1,9 procent av skatter, 
bidrag och kommunalekonomisk utjämning (vilket är normen i kommunsverige). Prognosen för skatteintäkterna 
baseras på prognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt på kommunens befolkningsprognos.  
 
Kommunens nettointäkt beräknas landa på 1 187,7 miljoner kronor 2019 och därmed understiga budgeterade 
intäkter med 30,4 miljoner kronor, eller 2,5 procent. Intäkterna från skatter, bidrag och utjämningssystem 
prognostiseras bli 8,4 miljoner kronor högre än budgeterat, medan statsbidraget för byggbonus har utgått vilket i 
stället lett till omkring 5 miljoner kronor lägre intäkter. Det är främst en förbättrad slutavräkning för 2018 som 
påverkar skatteintäkterna positivt. De externa intäkterna har däremot en stor negativ avvikelse som i huvudsak 
beror på att exploateringsvinsterna endast beräknas uppgå till 4 miljoner kronor (budgeterat 44 miljoner kronor). 
På uppsidan finns en långsammare utveckling av barn- och elevantalet främst inom förskola och grundskola än 
beräknat, vilket inneburit lägre kostnader för volymreglering, samt att medel kvarstår på KS:s avsatta potter för 
aktiv personalpolitik och prioriterad utveckling. 
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Tabell budgetföljsamhet prognostiserade nettointäkter 2019, miljoner kronor 

  
Budget 
netto- 
intäkt 

Prognos netto- 
intäkt 

Av- 
vikelse/ 
resultat 

Skatteintäkter 
                 

980,6                      982,8     
                             

2,1     

Kommunalekonomisk utjämning, bidrag och fastighetsavgift 
                   

44,0                      160,2     
                             

1,2     

Exploateringsvinst 
                 

159,0                          4,0     - 40,0     

Avgifter, hyror och statsbidrag 
                   

42,7                        45,5     
                             

2,7     

Övriga intäkter/kostnader* - 25,8     - 22,2     
                             

3,7     

Finansiella poster 
                   

17,5                        17,4     - 0,1     

Summa          
1 218,1                   1 187,7     - 30,4     

*Utgörs främst av pensionsutbetalningar samt KS:s avsatta potter för volymreglering, aktiv personalpolitik mm 
 
Under finansförvaltningen finns även kommunstyrelsens prioriterade medel för i huvudsak förändringsarbete 
som omfattar allt från förenklingar till införande av ny teknik. Vidare finns budgetposten aktiv personalpolitik, 
vilket syftar till att stimulera, prioritera och utveckla personalpolitiken i kommunen, exempel är lönesatsningar, 
kompetensutveckling av medarbetare och chefer etc.  
 
Bokslutsreglering, flera verksamheter har ett kommunbidrag som är baserat på antal elever, timmar etc. Om det 
verkliga antalet blir högre än budget erhålls en volymkompensation (bokslutsreglering), det omvända kan också 
inträffa vilket förväntas ske under 2019. Den totala återbetalningen beräknas uppgå till drygt +21 miljoner kronor.  
 
Pensionskostnader hanteras under finansförvaltningen, under oktober månad byter kommunen 
pensionsadministratör, detta har medfört att tidigare pensionsadministratören har gjort uppdaterade beräkningar 
på flertalet anställda. Det resulterade i en faktura på engångspremier motsvarande 15 miljoner inklusive 
löneskatt, en oförutsedd kostnad och negativ avvikelse. 
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Kommunens Investeringar 
Investeringsplanen är budgeterad till 176 miljoner kronor, ingen utökning av investeringsplanen har skett under 
året däremot ianspråktagande av ofördelade investeringsmedel. Investeringsutgiften första 8 månaderna var 21 
miljoner kronor vilket är ökning med 8,8 miljoner kronor mot motsvarande period föregående år. Prognosen för 
investeringsutgiften är 73,2 miljoner kronor. 
 

Investeringar per nämnd 

KF 
Budget 

helår 
2019 

Tilläggs- 
anslag 

Summa  
Investerings-

ramar 

Utfall 
per 

 2018-
08-31 

Prognos  
helår 
2019 

Kommunstyrelsen 66 050 -3 080 62 970 3 975 17 650 
Samhällsutvecklingsnämnd 49 700 1 580 51 280 10 193 28 780 
Exploatering - Samhällsutvecklingsnämnden 36 500 0 36 500 997 18 500 
Socialnämnden 7 000 0 7 000 0 0 
Utbildningsnämnden 13 475 0 13 475 4 513 6 775 
Bygg- och miljönämnden 3 300 1 500 4 800 1 315 1 500 
Summa  176 025 0 176 025 20 994 73 205 
 
 
Samhällsutvecklingsnämnden står för nära hälften av årets investeringsutgift, drygt 10,2 miljoner kronor. 
Byggnation av parktvägen och ombyggnad av södervägen utgör tillsammans periodens enskilt största 
investering motsvarande 5,9 miljoner kronor.  
 
Avvikelsen mot beslutad investeringsplan är stor, cirka 103 miljoner kronor. Det beror på flera orsaker, den 
främsta är av ekonomiska skäl. Investeringar måste vara finansierade inom driftbudgeten, finns det inte 
ekonomiskt utrymme blir det normalt ingen investering. Andra orsaker är avtalsproblematik inom 
beläggningsunderhåll. 5-årsgenomsnittet för investeringar uppgår till 43 miljoner kronor och prognosen för 2019 
ligger över genomsnittet. 
 

 

 
Bruttosjälvfinansieringsgrad av investeringar 
Ett viktigt nyckeltal för materiella anläggningsinvesteringarna är bruttosjälvfinansieringsgraden 
(investeringsbidrag exkluderat). Till materiella anläggningsinvesteringarna räknas fastigheter, gator och vägar, 
affärsverksamhet samt övriga anläggningar (ej finansiella investeringar). När den löpande driften har finansierats 
bör det helst återstå tillräckligt stor andel av skatteintäkter och generella bidrag för att investeringarna ska kunna 
finansieras med egna medel (årets resultat och avskrivningsutrymmet). Detta benämns 
bruttosjälvfinansieringsgrad. 100 procent bruttosjälvfinansieringsgrad innebär att kommunen kan skattefinansiera 
samtliga anläggningsinvesteringar som har genomförts under året. Om detta sker stärker kommunen sin 
långsiktiga betalningsberedskap i form av förbättrad soliditet eftersom inga nya lån behöver tecknas. 
Bruttosjälvfinansieringsgraden var 230 procent under perioden jan-aug 2019 och är en ökning mot föregående år 
då värdet uppgick till 125 procent.  
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KAPACITET 
 
Soliditet  
Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital. En tolkning av begreppet god 
ekonomisk hushållning är att kommunens soliditet bör ligga stabilt eller öka på lång sikt. Kommunfullmäktige har 
inte fattat beslut om något mål för kommunens soliditet. 
 
Prognosen indikerar en oförändrad soliditet för 2019 jämfört med föregående verksamhetsår från 31,8 procent till 
32,4 procent, inklusive pensionsförpliktelsen. Förändringen påverkas av årets negativa resultat men också av en 
minskad långfristig skuld. Soliditeten har legat relativt stabilt de fem senaste åren och kommunen har alltjämt en 
god soliditet. 
 
Diagram soliditet, utveckling 5 år  

 
 
Kommunalskatt  
Kapacitet handlar också om möjligheten att förstärka intäktssidan. Kommunen kan påverka sina intäkter genom 
att förändra skattesatsen. År 2019 uppgår Knivsta kommuns skattesats till 21,61. Skattesatsen har höjts med 70 
öre 2019, tidigare nivå var 20,91 kr. I mål och budget finns en uttalad ambition att återställa skattesatsen till 2018 
års nivå till år till 2022. 
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RISK 
 
Riskhantering 
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker, dels i form av operativa 
risker. Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad 
kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Kommunens kapitalförsörjning ska tryggas genom en god 
diversifiering avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl avvägda likviditetsreserver.   
 
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunens finansnetto 
negativt. Kommunens låneskuld är idag låg och därför är ränterisken relativt låg, men på längre sikt behöver 
kommunen arbeta fram en strategi för räntebindning, där en förfallostruktur för räntebindningen anges. 
Kommunen behöver även utforma en strategi för kapitalbindningen. 
 
Med operativa risker avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel orsakade 
av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna ska begränsas inom kommunen genom 
god intern kontroll, uppföljning och rapportering 
 
Betalningsberedskap 
Kommunen bör ha god betalningsberedskap på kort sikt och därmed undvika nyttjande av krediter. I normalläget 
är krediter ofta en dyr finansieringslösning men i den lågräntemiljö som nu Sveriges kommuner lever i har det 
förändrat spelplanen. Att nyttja krediter idag är numera billigare än att ha likvida medel på bankkontot. Det måste 
dock ställas mot risken att sådana krediter ofta avslutas när kreditmarknaden torkar upp. Knivsta kommun 
(inklusive helägda bolag) har en checkkredit motsvarande 150 miljoner kronor och likviditet på cirka 120 miljoner 
kronor. Kommunen har inga placeringar att avyttra för ökad likviditet, utan är hänvisad till lånemarknaden där 
Kommuninvest är kommunens trygghet för finansiering av investeringar. Kommunens kassalikviditet den 31 
augusti är 160,1 procent (omsättningstillgångar exkl varulager och pågående arbeten / kortfristiga skulder). Ett 
tal mindre än 100 procent indikerar att de kortsiktiga utbetalningarna är större än betalningsförmågan. 
 
Lån 
Kommunfullmäktige har beviljat kommunstyrelsen möjligheten att nyteckna lån upp till maximalt 150 miljoner 
kronor under året. Under första 8 månaderna har inga nya lån tagits upp. Prognosen är att nytt lånebehov 
uppkommer tidigast hösten 2020, detta eftersom kommunens investeringar beräknas bli betydligt lägre än den 
investeringsplan som beslutades i mål och budget 2019. Låneskulden uppgick oförändrat till 80 miljoner kronor 
den 31 augusti 2019. I november löper ett lån ut (30 miljoner kronor). Planen är att lånet inte ska omsättas, det 
vill säga lösas och då sjunker låneskulden i kommunen. 
 
Diagram låneskuld 2015-2019 
 

 
 
  

80 000 80 000 80 000 80 000

50 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

 utfall
2015

 utfall
2016

 utfall
2017

 utfall
2018

 prognos
2019

Låneskuld



38 (88) 

38 
 

Pensionsåtaganden 
Pensionsåtagandena påverkar kommunens finansiella handlingsutrymme under en lång tid framöver. 
Kommunens pensionsåtagande inklusive särskild löneskatt uppgår till 155,4 miljoner kronor den 31 augusti 
(155,4 mnkr 31 december 2018). Pensioner intjänade innan 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och inte 
som en skuld på balansräkningen. När pensionen betalas ut uppstår kostnaden för kommunen. Kostnaden för 
utbetalning av pensioner intjänade innan 1998 kommer enligt en prognos från kommunens pensionsförvaltare att 
nå kulmen 2019/2020. Utbetalningen växer måttligt till dess från dagens nivå om cirka 7 miljoner kronor till cirka 
8 miljoner kronor per år. 
 
Kommunens borgensåtaganden 
Stora borgensåtaganden kan innebära en finansiell risk genom att kommunen kan tvingas överta lån, eller ge 
aktieägartillskott till ett kommunalt bolag för att undvika konkurs. Knivsta kommun har haft som praxis att ge 
kommunens bolag kommunal borgen. Trenden visar en fortsatt kraftig ökning av låneskulden i bolagen och på 
längre sikt kan kommunen tvingas prioritera vilka bolag som kan få kommunal borgen och vilka som måste låna 
på egna meriter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån eller dylikt uppgick 31 augusti till 1 531 miljoner 
kronor. Knivsta kommun har inte infriat några borgensåtaganden under 2019. Det föreligger ingen känd 
förlustrisk gentemot de egna bolagen avseende ingångna borgensåtaganden och ansvarsförbindelser. 
 
Övriga åtaganden 
Utöver borgensåtaganden och pensionsförpliktelser ingick kommunen i februari 2008 en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.  
 
Knivsta kommun har som delägare i Kommunalförbundet Norrvatten garantiförpliktelser för förbundets lån 
motsvarande ägarandelen. Garantiförpliktelsen uppgår till 10,0 (10,0) miljoner kronor. 
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AVSLUTANDE KOMMENTAR 
Kommunens övergripande målsättning är att ha en ekonomi i god balans som klarar av förändringarna i 
omvärlden. Det ekonomiska läget för Knivsta kommun mycket ansträngt, men det finns också ljusglimtar.  
 
Den stora utmaningen som Sveriges kommuner och landsting under många år varnat för är nu här, en åldrande 
befolkning, antalet äldre över 80 år väntas öka med 85 procent kommande åtta år. De yngre upp till 18 år väntas 
öka med 48 procent. Sveriges kommuner och landsting spår att detta väntas medföra ytterligare stora 
investeringar i underhåll samt nya lokaler men det innebär även kostnader för uppbyggnad av ny verksamhet 
och rekryteringsutmaningar kommer uppstå. I Knivsta har flera år av stora investeringar i koncernen redan nu 
fått stort genomslag på kommunens ekonomi. Under 2017-2018 investerades nära 700 miljoner kronor som nu 
är kostnadsdrivande i form av ökade lokalkostnader.  
 
Kommunens avtal med staten om hållbara städer innebär att 15000 nya bostäder ska tillskapas fram till år 2057. 
Folkmängden i Knivsta kommun förväntas därför öka även framöver, med höga tal, det kommer innebära fortsatt 
stora investeringar och vara kostnadsdrivande på ett eller annat sätt. Det som är viktigt är att denna kostnad inte 
får vara högre än den framtida skatteintäkten. Då är tillväxten ekonomiskt hållbar.  
 
Ur ett kort perspektiv har kommunen ett mycket ansträngt ekonomiskt läge, 2 år i rad med uteblivna 
exploateringsvinster har medfört underskott. För 2019 är utvecklingen liknande, det är en signal om att 
kommunens budget behöver minska sin sårbarhet för cykliska intäkter. Det innebär också att kommunens 
”kostym” är fortsatt större än skatteintäkterna. Kommunfullmäktige har givit styrelse och nämnder i uppdrag att 
anpassa kostnaderna med i grova drag 30 miljoner kronor under mandatperioden, men det kräver också modiga 
politiska beslut. Uppnås uppdraget ser framtiden ljusare ut, det kommer dock krävas ytterligare åtgärder och 
ökad produktivitet för att hitta en balans mellan skatteintäkter och kostnader. 
 
Det kommer krävas fortsatt hårt arbete och mod för att återskapa en god och välordnad ekonomi. 
Verksamheterna har antagit utmaningen, men det är lång resa och det är glädjande att det redan nu har 
genomförts förändringar som är i positiv riktning. 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KOMMUNKONCERNEN 

Knivsta kommuns samlade verksamhet 
 
Kommunkoncernen inkluderar förutom kommunens egen verksamhet även de bolag där kommunen har ett 
betydande inflytande. Undantag görs för företag där den kommunala koncernens andel av omsättning eller 
omslutning utgör mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 
Kommunala uppdragsföretag är bolag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen, där kommunen 
med stöd av kommunallagen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet har skett på 
sådant sätt att ett betydande inflytande inte erhållits. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt lag om 
offentlig upphandling, lag om valfrihet eller på annat sätt. Bland uppdragsföretag ingår: 
 
 

• Kommunala entreprenader: Företag 
som helt ägs av andra juridiska 
personer än kommunen och till vilka 
kommunen överlämnat vården av en 
kommunal angelägenhet. 
 

• Samägda bolag: Företag vars 
verksamhet är av obetydlig 
omfattning, vilket definieras som 
företag där den kommunala 
koncernens andel av omsättning 
eller omslutning är mindre än 2 
procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 

 
Beskrivning av koncernföretag där 
kommunen har betydande inflytande 
Kommunfastigheter i Knivsta AB har 
uppdraget att förvalta, tillhandahålla och 
utveckla kommunens verksamhetslokaler.  
 
Bolaget investerar i nya lokaler när 
kommunen gör en beställning av densamma. 
Detta görs efter behovsbedömningar etc. 
Bolaget ska agera affärsmässigt, men styrs 
av självkostnadsprincipen. Det betyder att 
bolaget över tid ska säkra värdet av 
beståndet och erbjuda ändamålsenliga 
lokaler till en låg kostnad för ägaren, Knivsta 
kommun.  
 
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag. Bolaget styrs av nya lagen, lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Det betyder konkret att företagets verksamhet bedrivs enligt 
affärsmässiga principer. 
 
Alsike Fastighets AB är ett dotterbolag till Kommunfastigheter i Knivsta AB och exploaterar mark i Alsike. 
Bolaget ska ge marknadsmässig avkastning. 
 
Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB ansvarar för kommunens vattenförsörjning och avloppshantering. 
Roslagsvatten AB är moderbolaget som säljer tjänster till respektive kommunalt VA bolag, i Knivsta’s fall 
Knivstavatten AB. I Knivstavatten AB bokförs alla anläggningstillgångar etc. 
 
Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, 
Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Förbundet är kommunernas räddningstjänst. 
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Samspelet mellan kommunen, kommunalförbund och aktiebolag 
De olika delarna av kommunkoncernen påverkar varandra på ett eller annat sätt när förändringar sker. Nedan 
förklaras dels kommunens sätt att fördela skatteintäkter, dels hur de ekonomiska sambanden kan se ut mellan 
bolag och kommun. 
 
Ett stort uppdrag för kommunkoncernens bolag är att hantera kommunens fastigheter. Knivstabostäder är 
kommunens allmännytta med 518 hyreslägenheter. Tillsammans med kommunen har bolaget uppdraget att 
leverera samhällsnytta, även om kommunen har huvudansvaret för bostadsförsörjningen. Likaså har kommunen 
ansvar för integration, flyktingmottagande, sociala kontrakt och så vidare. För dessa målgrupper är en 
hyreslägenhet ofta den första bostaden. Knivstabostäders uppdrag är att fördela lediga lägenheter enligt 
bostadskön - att också vara kommunen behjälplig med bostadsförsörjning till andra grupper är en svår 
prioritering. Men när samspelet fungerar bra uppnås såväl ekonomiska vinster i kommunkoncernen som 
samhällsekonomiska vinster. 
  
Kommunfastigheter i Knivsta AB förvaltar och tillhandahåller lokaler för kommunens verksamheter. När 
kommunen exempelvis har behov av fler platser i äldreboenden är det normalt Kommunfastigheter som får en 
beställning att bygga och förvalta ett äldreboende. Finansieringen av byggnation sker i regel med lånade medel. 
Genom att teckna ett hyresavtal med kommunen erhålls intäkter för att betala lånen. Indirekt påverkas därför 
kommunen av att bolagen lånar pengar och indirekt är bolagens intäkter desamma som kommunens – nämligen 
skatteintäkter.  
 
Alsike Fastighets AB exploatering av Alsike innebär inflyttning till kommunen som ger ökade skatteintäkter men 
också krav på utökad kommunal service som kommunen har ansvar för. I bolagets exploatering krävs också en 
god samverkan med kommunen i byggande av infrastrukturen.  
 
Roslagsvatten ansvarar för VA-infrastrukturen, utbyggnaden måste ske parallellt med övriga investeringar och 
utbyggnad av kommunen. Verksamheten finansieras av VA-avgifter.  
 
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda, kommunens, räddningstjänst, finansieras av medlemskommunerna, 
indirekt sker det genom kommunens skatteintäkter.  
 
Resultat kommunkoncernen 
Resultatet för kommunkoncernen (den sammanställda redovisningen) uppgår till 35,5 miljoner kronor (28,7) för 
första 8 månaderna. Överskottet motsvarar 5,1 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning 
(föregående period motsvarade överskottet 3,5 procent).  
 
För Kommunfastigheter i Knivsta AB är resultatet 16,7 miljoner kronor för perioden (10,7). Den låga räntan är en 
gynnsam omständighet.  
 
För Knivstabostäder AB är resultatet för perioden 2,8 miljoner kronor (4,5). Alsike Fastighets AB resultat är 0,4 
miljoner kronor (19 tusen kronor).  
 
Brandkåren Attunda gör ett överskott om 1 miljon kronor, Knivsta kommuns andel motsvarar 102 tusen kronor.  
 
Roslagsvatten AB, koncernen inkluderar även Knivstavatten AB. Resultatet för koncernen uppgår till 34,6 
miljoner kronor första 8 månaderna, Knivsta kommuns andel motsvarar och prognosen är 4 miljoner kronor. 
 
Resultat efter finansnetto och skatt 

   miljoner kronor Utfall Utfall Bokslut 

 
2019-08-31 2018-08-31 helår 2018 

Knivsta kommun 25,6 13,3 -26,3 
Knivstabostäder AB 2,8 4,5 6,2 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 16,7 10,7 12,1 
Alsike Fastighets AB 0,4 0,0 -0,4 
Brandkåren Attunda 0,1 0,4 0,2 
Roslagsvatten AB 4,0 3,8 3,2 
Koncernjusteringar -1,7 -3,9 -3,7 

     
Sammanställd redovisning totalt 47,8 28,7 -8,8 
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Soliditet 
Koncernens soliditet var 31 augusti 14,7 procent inklusive pensionsförpliktelse, soliditeten 31 december var 14,0 
procent inklusive pensionsförpliktelse. 
  
Simulering av framtida investeringsplaner visar att soliditeten succesivt kommer att sjunka de kommande tio 
åren. Det är främst för Kommunfastigheter i Knivsta AB som investeringsbehovet kommer att vara stort, men 
även Knivstabostäder kommer att behöva genomföra renoveringar i allmännyttan. Medel för dessa investeringar 
behöver till största delen lånas upp.  
 

 
Investeringar koncernen 
Kommunkoncernens största investeringar sker i infrastruktur och verksamhetsfastigheter. Exempelvis har de 
senaste årens expansion medfört stora investeringar i nya förskolor och grundskolor. Under 2019-2020 slutförs 
en investering i en kultur, idrott och kontorsfastighet (CIK) för ca 400 miljoner kronor. Investeringar görs främst i  
Kommunfastigheter i Knivsta AB, som äger och driftar kommunens verksamhetslokaler. Totat har de investerat 
ca 700 mnkr sista 3 åren.  

  
Prognos nettoinvesteringar per bolag 
(Mnkr) 2015 2016 2017 2018 aug-19 

Knivsta kommun 96,8 14,6 26,3 27,2 21,0 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 89,7 65,5 288,6 298,1 116,2 
Knivstabostäder AB 1,3 39,2 35,6 11,6 18,2 
Alsike Fastighet AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Brandkåren Attunda    4,6 3,2 
Roslagsvatten AB    0,0 0,0 
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Koncernens låneskuld 
Lån till kreditinstitut ökade med 3,7 % eller 54 miljoner kronor under perioden. Det är en lägre ökningstakt än 
tidigare år. 
 

 
 
Den lågräntemiljö som den globala ekonomin befinner sig i innebär gynnsamma förhållanden för 
tillväxtkommuner som Knivsta där behovet av kapital är stort för finansiering av nya investeringar.  
Den ökade lånevolymen medför att räntekostnaden ökar, vilket i sin tur ökar kommunkoncernens sårbarhet vid 
ränteförändringar. Genomsnittlig räntebindning och ränta är viktiga parametrar att följa för att erhålla låg risk till 
en rimlig kostnad.  
 
Knivsta kommunkoncerns lån (långfristig skuld exklusive investeringsbidrag och finansiell leasing) uppgår till 
1497 miljoner kronor (31 december 1443 miljoner kronor). Lånen beräknas växa under de kommande åren. En 
förändrad ränta med 1 procent innebär en ökad kostnad med cirka 1,5 miljoner kronor, baserat på lån per den 
2019-08-31. 
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RESULTATRÄKNING  

Belopp i tusen kronor 
 

Kommun Sammanställd 
redovisning 

         
 

Not Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall 

  
2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 helår 2019 helår 2019 2019-08-31 2018-08-31 

  
  

  
  

  
  

Verksamhetens intäkter 1 145 325 152 386 253 903 309 730 285 066 217 615 214 451 

  
  

  
  

 
  

 Verksamhetens kostnader 2 -860 737 -797 969 -1 272 211 -1 389 815 -1 413 565 -863 903 -803 606 

  
  

  
  

 
  

 Avskrivningar 3 -27 446 -33 725 -50 284 -45 000 -41 555 -64 607 -64 662 

  
  

  
  

 
  

 Verksamhetsresultat 
 

-742 857 -679 309 -1 068 592 -1 125 085 -1 170 055 -710 894 -653 816 

  
  

  
  

 
  

 
  

  
  

  
 

  
 

  
  

  
  

 
  

 Skatteintäkter 4 652 933 606 203 909 003 980 643 982 756 652 933 606 203 

  
  

  
  

 
  

 Kommunalekonomisk 
utjämning 5 106 825 84 507 131 538 154 040 160 237 106 825 84 507 

  
      

 
  

 Finansiella intäkter 6 12 824 6 217 16 252 18 500 18 242 2 041 2 753 

  
  

  
  

 
  

 Finansiella kostnader 7 -4 125 -4 351 -6 532 -7 000 -6 147 -4 129 -11 928 

  
  

  
  

 
  

 
Resultat efter skatteintäkter 
och finansnetto 

 
25 599 13 268 -18 330 21 098 -14 966 46 776 27 719 

  
  

  
  

 
  

 Obeskattade reserver 
 

  
  

  
 

  
 Skatt 

 
  

  
  

 
1 068 967 

Extraordinära poster 
 

0 0 0 0 0 0 0 

  
  

  
  

 
  

 Periodens resultat 
 

25 599 13 268 -18 330 21 098 -14 966 47 844 28 686 
 
Över/underskott av skatter och 
bidrag 

 
3,4% 1,9% -1,8% 1,9% -1,3% 6,3% 3,5% 
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FINANSIERINGSANALYS 
Belopp i tusen kronor 

  

Kommunen 

 
Not 2019-08-31 2018-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 

  
 Årets resultat 

 
25 599 -18 330 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 25 30 736 54 405 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 
 

56 336 36 075 

  
  

 Ökning(-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 
 

18 977 -7 636 
Ökning (-) /minskning (+) exploateringsfastigheter och lager 

 
37 472 

Ökning(+) /minskning (-) kortfristiga skulder 
 

-23 345 18 892 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 
52 005 47 803 

  
  

 INVESTERINGAR 
 

  
 Investering i immateriella tillgångar 

 
-2 200 -4 778 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 
 

3 364 0 
Investering i materiella anläggningstillgångar 26 -18 794 -24 173 
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 

 
0 3 990 

Försäljning av materiella tillgångar 27 6 526 0 
Investering i finansiella tillgångar 28 0 -2 195 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 

 
4 062 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-7 043 -27 156 

  
  

 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
 

  
 Nyupptagna lån   0 0 

Amortering av långfristiga skulder 
 

-8 912 -18 734 
Ökning (-) av långfristiga fordringar 

 
30 60 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

-8 882 -18 674 

  
  

 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 
 

0 0 

  
  

 Likvida medel vid årets början 
 

83 961 81 989 
Likvida medel vid periodens slut 

 
120 042 83 961 

Förändring i likvida medel 
 

36 080 1 973 
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BALANSRÄKNING 
Belopp i tusen kronor  
 

  

Kommun 

 

Sammanställd 
redovisning 

  
Bokslut Bokslut Budget Prognos 

 
Bokslut 

 
Bokslut 

 
Not 2019-08-31 2018-12-31 helår 2019 helår 2019 

 
2019-08-31 

 
2018-12-31 

TILLGÅNGAR 
 

    
   

  
  Anläggningstillgångar 

 
    

   
  

  
  

    
   

  
  Immateriella tillgångar 8 3 607 8 174 10 000 5 000 

 
3 698 

 
8 373 

  
  

    
  

  Materiella tillgångar 
 

  
    

  
   Mark och byggnader 9 612 572 610 550 595 750 610 000 

 
2 341 266 

 
2 222 329 

 Maskiner och inventarier  10 29 767 43 563 38 000 35 000 
 

54 901 
 

71 817 
Summa materiella tillgångar 

 
642 339 654 113 633 750 645 000 

 
2 396 168 

 
2 294 146 

  
  

    
  

  Finansiella tillgångar 
 

  
    

  
   Aktier och bostadsrätter 11 185 654 189 715 190 000 180 000 

 
27 337 

 
30 378 

 Långfristig fordran 12 550 580 550 550 
 

550 
 

1 218 
Summa finansiella tillgångar 

 
186 204 190 295 190 550 180 550 

 
27 887 

 
31 596 

  
  

    
  

  Summa anläggningstillgångar 
 

832 149 852 582 834 300 830 550 
 

2 427 752 
 

2 334 115 

  
  

    
  

  Omsättningstillgångar 
 

  
    

  
   Exploateringsfastigheter 

 
10 856 10 894 10 000 10 856 

 
63 185 

 
62 808 

 Pågående arbete för annans räkning 
 

  
    

80 181 
 

69 742 
 Kortfristiga fordringar 13 155 465 174 442 173 461 157 000 

 
159 779 

 
219 667 

 Kassa, bank 14 120 042 83 961 50 000 55 000 
 

135 356 
 

125 371 

  
  

    
  

  Summa omsättningstillgångar 
 

286 363 269 297 233 461 222 856 
 

438 500 
 

477 588 

  
  

    
  

  SUMMA TILLGÅNGAR 
 

1 118 512 1 121 880 1 067 761 1 053 406 
 

2 866 253 
 

2 811 703 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

Bokslut Bokslut Budget Prognos Utfall Utfall 
  2019-08-31 2018-12-31 helår 2019 helår 2019 2019-08-31 2018-12-31 

  
  

   
  

  Eget kapital 
 

511 963 538 293 481 901 511 963 538 702 555 545 
 Periodens resultat 

 
25 599 -26 330 21 098 -14 966 39 844 -8 844 

Summa eget kapital 15   
   

  
 

  
537 562 511 963 502 999 496 997 578 545 546 702 

Avsättningar 
 

        
 Avsättningar pensioner 16   

   
  

  Avsättningar Alsike Fastighets AB 
 

13 147 9 856 7 900 13 147 23 762 20 269 
 Avsättningar uppskjuten skatt 

 
  

   
28 071 28 071 

Summa avsättningar 
 

  
   

32 683 33 751 

  
  

   
  

 
  

13 147 9 856 7 900 13 147 84 517 82 092 
Skulder 

 
        

 Långfristiga skulder 17   
   

  
  Kortfristiga skulder 18 398 955 407 867 390 770 365 000 1 840 204 1 796 473 

 Bidrag till statlig infrastruktur 19 168 848 192 193 166 092 178 262 362 987 386 437 

  
  

   
  

 Summa skulder 
 

567 803 600 060 556 862 543 262 2 203 191 2 182 910 

  
  

   
  

 SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 
1 118 512 1 121 880 1 067 761 1 053 406 2 866 253 2 811 703 

  
        

Panter och därmed jämförliga säkerheter 20 0 0 
 

0 84 671 84 671 
Ansvarsförbindelser 

 
  

   
  

 
 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 21 155 449 155 414 

 
155 449 156 968 152 495 

 bland skulder eller avsättningar 
 

  
   

  
  Övriga ansvarsförbindelser 22 1 541 483 1 541 474 

 
1 541 483 91 483 101 123 

 Leasingåtaganden 23 254 159 269 192 
 

254 159 254 159 289 116 
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Vissa andra upplysningar 
Rapportperioden januari-augusti innehåller säsongsvariationer för bland annat snöröjning under vinterperioden 
januari-mars och belastar till viss del gatuverksamhetens resultat, inom äldreomsorgen används många vikarier 
under sommaren som medför ökade kostnader under juni-augusti i förhållande till övriga året. 
Semesterlönekostnaden påverkar också utfallet, men i positiv riktning eftersom flertalet anställda tar ut fler 
semesterdagar än vad som tjänats under året på sommaren, det betyder att det uppstår en fordran på 
personalen i delårsrapporten.  
 
Redovisningsprinciper 
 
Redovisningen har skett enligt god redovisningssed och i överensstämmelse med kommunal redovisningslag. 
Redovisningen bygger också på rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting och Rådet för 
kommunal redovisning. 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar redovisas enligt rekommendation R4 från Rådet för kommunal redovisning. I 
balansräkningen har anläggningstillgångar tagits upp till alternativt anskaffningsvärde, eller bokfört värde vid 
kommundelningen, efter avdrag för planenliga avskrivningar.  
 
Avskrivningarna sker linjärt och med avskrivningstider som varierar efter den bedömda nyttjandeperioden för 
objekten och beaktande av eventuellt restvärde. Komponentavskrivning berör främst anläggningar och 
fastigheter. Anläggningar redovisade före verksamhetsår 2014 fortlöper enligt tidigare avskrivningsprincip, med 
avskrivningstider för byggnader med 2 till 5 procent per år och för maskiner och inventarier med 5 till 33 procent 
per år.  
 
Derivat och säkringsredovisning 
Derivat och säkringsredovisning redovisas enligt rekommendation R8. Knivsta kommuns har inga derivat eller 
säkringsinstrument men kommunens bolag nyttjar ränteswappar för räntesäkring. 
 
Exploatering 
Investeringar i exploateringsområden redovisas som en omsättningstillgång. Vid försäljning resultatredovisas 
varje exploatering tillsammans med matchande kostnader när slutlikvid har erlagts för markköpet. Utgifter för 
gator och andra tillgångar som ska kvarstå i kommunens ägo aktiveras. 
 
Finansförvaltning 
Knivsta kommun arbetar med en från verksamheterna fristående finansförvaltning. Finansförvaltningen är 
mottagare av skatteintäkter, generella statsbidrag samt tillägg och avdrag i utjämningssystemet. Av fullmäktige 
fastställda taxor, som exempelvis avgifter i förskola och äldreomsorg, redovisas som intäkt under 
finansförvaltningen. Taxor inom stadsbyggnad, till exempel bygglovsavgifter samt inom miljötillsynen, redovisas 
direkt i verksamheten. Detta gäller även för färdtjänstavgifter. Ränteintäkter och räntekostnader för hela 
kommunen redovisas i finansförvaltningen, liksom även arbetsgivaravgifter och pensionskostnader för 
kommunens samtliga anställda. 
 
Internt tar finansförvaltningen in personalomkostnadstillägg på verksamheternas lönekostnader. 
 
Avskrivningar på anläggningstillgångar redovisas i verksamheterna. Verksamheterna erlägger internränta på 
investeringar till finansförvaltningen. 
 
För att täcka sina budgeterade nettokostnader får verksamheterna ett av fullmäktige fastställt internt 
kommunbidrag. 
 
Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod på minst tre år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde är ett 
prisbasbelopp (47 400kronor 2019) och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar 
samt för finansiella leasingavtal. 
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Internränta 
Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde under året. Internräntan är 1,5 procent under 2019. 
 
Intäkter 
Skatteintäkter redovisas enligt rekommendation R2 från Rådet för kommunal redovisning. Skatteintäkter 
redovisas i tre delar; årets preliminära skatteinbetalningar, prognos för årets avräkningslikvid samt slutavräkning 
för föregående år. Som grund ligger den prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Landsting 
publicerade i augusti 2019. 
 
Gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag redovisas i enlighet med RKR 18.1 (september 2009). 
 
Kundfordringar 
Kundfordringar äldre än ett år skrivs av som kundförlust. 
 
Leasingavtal 
Finansiella leasingavtal redovisas enligt rekommendation R5. Operationella leasingavtal avseende personbilar 
bedöms inte ha väsentlig betydelse och är ett avsteg från rekommendationen. 
 
Pensioner 
Pensionskostnader redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som 
ansvarsförbindelse. Pensionsutbetalningar som gäller pensioner intjänade före 1998 bokförs som årets kostnad.  
 
Knivsta kommun har infört ett enhetligt pensionssystem som är premiebaserat istället för att bygga på 
skuldföring. Avsättningen för pensionsskuld i balansräkningen avser endast ej aktualiserade pensioner. 
Löneskatt med 24,26 procent påförs pensionskostnaderna och redovisas enligt samma principer som gäller för 
pensionerna. 
 
Redovisning av jämförelsestörande intäkter och kostnader 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som 
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 miljoner kronor. 
 
Semester- och övertidsskuld 
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid inklusive personalomkostnader redovisas som kortfristiga 
skulder. 
 
 
Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har ett betydande 
inflytande. Undantag görs för företag, förbund där den kommunala koncernens andel av omsättning eller 
omslutning utgör mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (Kommunalförbundet 
Norrvatten är undantaget). 
 
Koncernen Knivsta kommun omfattar, förutom kommunen; Knivstabostäder AB samt Kommunfastigheter i 
Knivsta AB, Alsike Fastighets AB, Roslagsvatten AB och Brandkåren Attunda. För 2019 har de två sistnämnda 
tillkommit i och med nya bokföringslagens definition på kommunkoncern. 
 
Det sammanställda bokslutet är upprättat enligt klyvningsmetoden och förvärvsanalyser är upprättade, vilket 
innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet elimineras i sin helhet. Skillnaden utgör ett övervärde och 
har hänförts till den underliggande tillgången fastigheter. Vid konsolideringen har uppskjuten skatt beaktats och 
inga elimineringsdifferenser har uppstått. 
 
Bolagen, Kommunfastigheter i Knivsta AB och Knivstabostäder AB, Roslagsvatten AB upprättar sin redovisning 
enligt bokföringsnämndens regelverk, från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).  
 
Pågående arbeten för annans räkning avser faktiska kostnader som nedlagts och som kostnadsförs i den takt 
markförsäljning sker. 
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NOTER 
Ändrad redovisningsprincip 
Från 1 januari 2019 tillämpas nya kommunala bokföringslagen. Det innebär i korthet att redovisningen har 
anpassats på två vis. Det första är att utdelningen som tidigare bokförts som anticiperad utdelning nu måste 
anpassas efter nya regelverket som innebär att utdelning bokförs det år som den beslutas. Det andra är att den 
sammanställda redovisningen ska inkludera alla bolag och kommunalförbund där kommunen bedöms ha ett 
betydande inflytande, det har inneburit att kommunalförbundet Brandkåren Attunda och VA bolaget 
Roslagsvatten från 2019 ingår i koncernsammanställningen.  
 
Effekt av ändrad redovisningsprincip 
De redovisningsprinciper som redogörs i avsnittet ovan har tillämpats när delårsbokslutet upprättats per den 31 
augusti 2019 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 2018. Effekten av 
övergången på jämförelseårets siffror redovisas i tabellen nedan.  
 
Kommun 
 Redovisning Justering  Redovisning 

 
nuvarande   Ny princip  

 
    (RKR 14.1) 

 Kortfristiga fordringar 182 442 -8 000 174 442 
Summa omsättningstillgångar 182 442 -8 000 174 442 

 
  

 
  

 Årets resultat -18 330 -8 000 -26 330 
Summa eget kapital 519 963 -8 000 511 963 

 
 
Effekt av ändrad redovisningsprincip 
De redovisningsprinciper som redogörs i avsnittet ovan har tillämpats när delårsbokslutet upprättats per den 31 
augusti 2019 och för den jämförande information som presenteras per 31 augusti 2018. Effekten av övergången 
på jämförelseårets siffror redovisas i tabellen nedan.  
 
Kommunkoncern 
 Redovisning Justering  Redovisning 

 
Nuvarande   Ny princip  

 
    (RKR 14.1) 

 
Utfall 

 
Utfall 

 
2018-08-31 

 
2018-08-31 

 
  

 
  

Verksamhetens intäkter 181 782 32 669 214 451 
Verksamhetens kostnader -780 772 -22 835 -803 606 
Avskrivningar -59 475 -5 187 -64 662 
Verksamhetsresultat -658 464 4 648 -653 816 

 
  

 
  

Skatteintäkter 606 203 0 606 203 
Kommunalekonomisk utjämning 84 507 0 84 507 
Finansiella intäkter 2 856 -103 2 753 
Finansiella kostnader -11 554 -374 -11 928 

Resultat efter skatteintäkter  
   och finansnetto 23 547 4 171 27 719 
Obeskattade reserver   

 
  

Skatt 967 0 967 
Extraordinära poster 0 0 0 

 
  

 
  

Periodens resultat 24 515 4 171 28 686 
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Effekt av ändrad redovisningsprincip 
De redovisningsprinciper som redogörs i avsnittet ovan har tillämpats när delårsbokslutet upprättats per den 31 
augusti 2019 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 2018. Effekten av 
övergången på jämförelseårets siffror redovisas i tabellen nedan.  
 
BALANSRÄKNING 
Belopp i tusen kronor Utfall 

 
Utfall 

 
2018-12-31 

 
2018-12-31 

TILLGÅNGAR   
 

  
Anläggningstillgångar   

 
  

Immateriella tillgångar 8 325 48 8 373 

 
  

 
  

Materiella tillgångar   
 

  
 Mark och byggnader 1 997 171 225 159 2 222 329 
 Maskiner och inventarier  67 849 3 968 71 817 
Summa materiella tillgångar 2 065 019 229 127 2 294 146 

 
  

 
  

Finansiella tillgångar   
 

  
 Aktier och bostadsrätter 32 195 -1 817 30 378 
 Långfristig fordran 610 608 1 218 
Summa finansiella tillgångar 32 805 -1 209 31 596 
Summa anläggningstillgångar 2 106 150 227 966 2 334 115 

 
  

 
  

Omsättningstillgångar   
 

  
 Exploateringsfastigheter 62 808 0 62 808 
 Pågående arbete för annans räkning 69 655 87 69 742 
 Kortfristiga fordringar 221 815 -2 148 219 667 
 Kassa, bank 100 196 25 174 125 371 
Summa omsättningstillgångar 454 474 23 114 477 588 

 
  

 
  

SUMMA TILLGÅNGAR 2 560 624 251 079 2 811 703 

 
  

 
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 

  
 Eget kapital 548 296 7 249 555 545 
 Årets resultat -20 183 11 339 -8 844 

 
  

 
  

Summa eget kapital 528 113 18 588 546 702 

 
  

 
  

Avsättningar   
 

  
 Avsättningar pensioner 9 856 10 413 20 269 
 Avsättningar Alsike Fastighets AB 28 071 0 28 071 
 Avsättningar uppskjuten skatt 29 653 4 098 33 751 
Summa avsättningar 67 580 14 511 82 092 

 
  

 
  

Skulder   
 

  
 Långfristiga skulder 1 664 614 131 859 1 796 473 
 Kortfristiga skulder 300 316 86 121 386 437 
Summa skulder 1 964 931 217 980 2 182 910 

 
  

 
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 560 624 251 079 2 811 703 
 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 151 101 1 394 152 495 
 bland skulder eller avsättningar   
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 Kommunen 
Belopp i tusen kronor 2019-08-31 2018-08-31 

 
  

 Not 1   
 Verksamhetens intäkter   
 Statsbidrag 36 464 44 052 

Övriga bidrag 21 377 18 361 
Förskoleavgifter 17 332 16 381 
Äldreomsorgsavgifter 4 453 4 188 
Renhållningsavgifter 11 921 11 400 
Övriga avgifter 18 876 17 850 
Hyresintäkter 10 910 9 951 
Försäljning av tjänster och verksamhet 7 339 4 374 
Reavinst vid försäljning av exploateringsfastigheter 688 -1 537 
Reavinst vid försäljning av fastigheter 2 073 2 553 
Övrigt 13 891 24 972 
Summa 145 325 152 545 

 
  

 Not 2   
 Verksamhetens kostnader   
 Personalkostnader 337 840 330 771 

Inhyrd personal 10 966 5 011 
Pensionskostnader 32 884 20 003 
Köpta tjänster 267 853 249 398 
Försörjningsstöd 6 142 5 223 
Övriga bidrag 7 736 8 220 
Fastighetskostnader 83 120 75 618 
Övriga kostnader 114 184 103 726 
Summa 860 725 797 969 

 
  

 Not 3   
 Avskrivningar   
 Immateriella tillgångar 1 203 4 456 

Fastigheter och anläggningar 18 919 18 631 
Inventarier 7 323 10 638 
Summa 27 446 33 725 

 
  

 Not 4   
 Skatteintäkter   
 Kommunalskatt 660 327 608 426 

Skatteavräkning -7 394 -2 223 
Summa 652 933 606 203 

 
  

 Not 5   
 Kommunalekonomisk utjämning   
 Inkomstutjämning 47 163 32 453 

Generella bidrag från staten 3 093 4 486 
Regleringsbidrag/-avgift 8 741 1 882 
Kostnadsutjämning 46 702 38 601 
Kommunal fastighetsavgift 22 280 21 401 
Lss-utjämning -21 155 -14 316 
Summa 106 825 84 507 

 
  

 Not 6   
 Finansiella intäkter   
 Utdelning aktier o andelar 9 942 2 554 

Ränteintäkter 115 51 
Borgensavgift 2 745 3 596 
Övriga finansiella intäkter 21 16 
Summa 12 824 6 217 
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Kommunen 

Not 7 2019-08-31 2018-08-31 
Finansiella kostnader   

 Räntor långfristiga lån 236 289 
Räntor finansiell leasing 3 467 3 689 
Övriga finansiella kostnader 422 372 
Summa 4 125 4 351 

 
  

 
 

2019-08-31 2018-12-31 
Not 8   

 Immateriella tillgångar   
 Immateriella tillgångar 3 607 8 174 

Pågående investeringar 0 0 
Summa 3 607 8 174 

 
  

 Ingående balans 8 174 11 295 
Årets anskaffningar 2 200 4 778 
Byte av anläggningsgrupp 0 0 
Årets försäljningar/utrangering -3 364 -1 426 
Årets avskrivningar -1 203 -6 473 
Summa 5 807 8 174 

 
  

 Not 9   
 Mark och byggnader   
 Markreserv 43 307 43 360 

Verksamhetsfastigheter 274 085 284 190 
Publika fastigheter 272 489 281 233 
Fastigheter för annan verksamhet 1 697 1 766 
Pågående investeringar 18 395 0 
Summa 609 973 610 550 

 
  

 Ingående balans 610 550 626 581 
Årets anskaffningar 18 395 11 958 
Byte av anläggningsgrupp 0 0 
Omförd till exploateringsfastighet 0 0 
Försäljning, utrangering under året -53 0 
Årets avskrivningar -18 919 -27 989 
Summa 609 973 610 550 

 
  

 Not 10   
 Maskiner och inventarier   
 Maskiner och inventarier 27 464 41 261 

Konst 2 302 2 302 
Pågående investeringar 399 0 
Summa 30 166 43 563 

 
  

 Ingående balans 43 563 48 356 
Årets anskaffningar 399 12 215 
Byte av anläggningsgrupp 0 0 
Försäljning, utrangering under året -6 473 -1 185 
Årets avskrivningar -7 323 -15 823 
Summa 30 166 43 563 
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Not 11 2019-08-31 2018-12-31 
Aktier, förlagsbevis, bostadsrätter   

 Knivstabostäder AB 65 100 65 100 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 92 470 92 470 
Iniera AB 43 43 
Roslagsvatten AB 760 760 
Kommuninvest 9 011 9 011 
Energikontoret i Mälardalen AB 14 14 
Brandkåren Attunda 1 087 1 087 
Förlagsbevis Kommuninvest 2 588 2 588 
Bostadsrätter 14 581 18 643 
Summa 185 654 189 715 

 
  

Not 12   
 Långfristig fordran   
 Knivsta Waldorfförskolas byggnadsstiftelse 580 640 

Summa 580 640 

 
  

 Not 13    
Exploatering    
Ar 1 526 1 564 
Nydal 1 000 1 000 
Sågen 7 965 7 965 
Knivsta 1:124 310 310 
Gredelby 4:46 55 55 
Alsike    
    
Summa 10 856 10 894 

    
Not 14    
Kortfristig fordran    
Avgifter 8 596 30 382 
Mervärdesskatt 7 592 12 434 
Kommunens koncernföretag 12 702 32 566 
Knivsta Waldorf byggnadsstift 60 30 
Skattefordran 50 277 50 022 
Förutbetalda kostnader 7 961 10 382 
Upplupna intäkter -1 553 5 375 
Övrigt 69 889 33 250 
Summa 155 525 174 442 

    
Not 15    
Kassa och bank    
Plusgiro 120 042 83 961 
Summa 120 042 83 961 
   
Not 16    
Eget kapital    
Ingående eget kapital 511 963 538 293 
varav resultatutjämningsreserv 20 471 20 471 
Periodens resultat 25 599 -18 330 
Ny R-princip   -8 000 
Varav avsättning till resultatutjämningsreserv 0 0 
Summa 537 563 511 963 
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Not 17   
 Pensionsskuld   
 Pensioner intjänade efter 1998 10 580 7 932 

Löneskatt 2 567 1 924 
Summa 13 147 9 856 
Ingen tjänsteman har visstidsförordnande eller särskild avtalspension.  
Visstidspension för förtroendevalda    

 är ej ianspråktagna.   
 

 
  

 Not 18   
 Långfristig skuld   
 Lån i banker och kreditinstitut   
 Nordea   
 Swedbank   
 Kommuninvest 80 000 80 000 

Finansiell Leasing 225 349 231 126 

 
  

 Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   
 Gatukostnadsersättningar 85 198 88 101 

Anslutningsavgifter AR -1 254 -1 342 
Investeringsbidrag 9 663 9 982 
Summa 398 955 407 867 

 
Investeringsbidrag, gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång 
har. 
 
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut, ej leasing, mkr   

 Genomsnittlig ränta 0,54% 0,54% 
Genomsnittlig räntebindningstid, år 1,36 2,01 
Lån som förfaller inom   

 1 år (0-12 mån)   30 
1-3 år (12,01-36 mån) 30 50 
3-5 år (36,01-60 mån) 50  

 
  

 
 

  
 Not 19   
 Kortfristiga skulder   
 Upplupna löner 3 104 3 326 

Fastighetsskatt 921 535 
Arbetsgivaravgift och källskatt 20 150 19 367 
Semesterlöneskuld & okompenserad övertid 12 085 30 252 
Leverantörsskulder 27 351 39 049 
Skatteskuld 8 495 7 146 
Upplupen pensionskostnad individuell del 13 093 16 828 
Upplupen löneskatt  13 907 7 831 
Upplupna kostnader och förbetalda intäkter 1 972 42 805 
Kommunens koncernföretag 3 215 8 750 
Övrigt 62 595 16 302 
Summa 166 889 192 193 
   
Not 20   

 Panter och därmed jämförliga säkerheter   
 Fastighetsinteckningar 0 0 
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2019-08-31 2018-12-31 

Not 21   
 Pensionsförpliktelser före 1998   
 Ingående pensionsförpliktelse 155 302 152 821 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 4 074 3 364 
Årets utbetalningar -5 078 -7 548 
Förändring av diskonteringsräntan 0 0 
Förändring av löneskatt 0 0 
Ändringar av försäkringstekniska grunder 0 0 
Övrigt 1 151 6 777 
Summa (utgående pensionsförpliktelse) 155 449 155 414 
aktualiseringsgrad, procent 97,0 97,0 

 
  

 Not 22   
 Övriga ansvarsförbindelser   
 

 
  

 Borgensåttaganden   
 Borgen Kommunfastigheter i Knivsta AB 1 300 000 1 300 000 

Borgen Knivstabostäder AB 100 000 100 000 
Borgen Alsike Fastighets AB 50 000 50 000 
Borgen Roslagsvatten 4 000 4 000 
Borgen Knivstavatten 68 076 68 076 
Borgen Brandkåren Attunda 9 360 9 351 
Summa 1 531 436 1 531 427 

 
  

  
Knivsta kommun har i februari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2019-06-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Knivsta kommuns ansvar kan noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 457 518 224 647 kronor och totala tillgångar till 455 142 673 043 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 1 122 253 377 kronor och andelen av de totala tillgångarna till 1 118 588 614 kronor. 
 
 
Garantiförpliktelser   

 Kommunalförbundet Norrvatten 10 047 10 047 

 
10 047 10 047 

 
Knivsta kommun har som delägare av Kommunalförbundet Norrvatten och Brandkåren Attunda garantiförpliktelser för förbundets lån 
motsvarande ägarandelen. Garantiförpliktelsen uppgår till 8,7 mnkr respektive 5,0 mnkr. 
 
Not 23 

  Leasing 
  

   Finansiella leasingavtal över 3 år   
 

 
  

 Fastigheter   
 Nominella värden av framtida minimi-leasavgifter, avseende icke 

uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande  0 0 

 
  

 Förfaller till betalning inom ett år  20 206 20 084 
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 82 513 82 001 
Förfaller till betalning senare än fem år 151 440 167 106 
Summa 254 159 269 192 

 
Operationell leasing 
Värdet av leasingavtal avseende personbilar är inte av väsentlig betydelse och inte upptagna enligt RKR rekommendation 13:2. 
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Not 24 
         Koncerninterna förhållanden Ägd  

andel 
Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning 

  
 

Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna 
  Kommunen 

          Kommunfastigheter i Knivsta AB 100% 
         Alsike Fastighets AB 100% 
         Knivstabostäder AB 100% 
         Roslagsvatten AB 12% 
         Brandkåren Attunda 8% 
        

          Koncerninterna förhållanden Ägd  
andel 

Försäljning Lån Räntor Borgensavgift 

 
Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Givna Mottagna 

Kommunen 
 

2 055 96 805 
  

82 0 2 745 
  Kommunfastigheter i Knivsta AB 100% 83 542 1 390 

   
70 

 
2 338 

 Alsike Fastighets AB 100% 
 

83 
   

9 
   Knivstabostäder AB 100% 2 970 529 

   
2 

 
71 

 Roslagsvatten AB 12% 173 53 
     

336 
 Brandkåren Attunda 8% 10 120 

        
 
Not 25 2019-08-31 2018-12-31 
Ej likviditetspåverkande poster   

 Justering för av- och nedskrivningar 27 446 50 284 
Justering för utrangeringar 0 2 611 
Justering för avsättningar 3 291 1 509 
Justering för omklassificeringar 0 0 
Summa 30 736 54 405 

 
  

 Not 26   
 Investering i materiella tillgångar   
 Kommunen   
  Exploatering   
  Byggnader och mark 18 395 11 958 

 Maskiner och inventarier 399 12 215 
Summa 18 794 24 173 

 
  

 Not 27   
 Försäljning av materiella tillgångar   
 Kommunen 53 0 

Summa 53 0 

 
  

 Not 28   
 Investering i finansiella tillgångar   
 Aktier 0 

 Bostadsrätter -4 062 2 195 
Summa -4 062 2 195 



58 (88) 

58 
 

Investeringsutgifter och prognos - kommun 
Belopp i tusen kronor 

Kommunstyrelsen 

KF 
Budget 

helår 
2019 

Tilläggs- 
anslag 

Summa  
Investerings-

ramar 

Utfall 
per 

 2018-
08-31 

Prognos  
helår 
2019 

Fritid och kultur 
    

  
Bibliotek, inventarier 150 

 
150 

 
0 

Befintliga sporthallar och simhall, utrustning 200 
 

200 170 200 
Övriga anläggningar utrustning 200 

 
200 

 
0 

CIK - utrustning 8 000 
 

8 000 930 6 000 
CIK – utemiljö 500 

 
500 

 
0 

Nya fotbollsplaner Knivsta 20 000 
 

20 000 1 476 2 500 
Renovering spontanidrottsplats Thunman 300 

 
300 

 
0 

Konst, underhåll och inventering 500 
 

500 399 500 
Renovering av konstgräsplan 3 000 

 
3 000 116 3 000 

IT utrustning, ospecificerat 300 
 

300 
 

0 
SUMMA Fritid och kultur 33 150 0 33 150 3 091 12 200 

     
  

Gemensam stödverksamhet 
    

  
Möbler och arkiv 500 

 
500 

 
0 

Programvara adm (politiker) 200 
 

200 
 

200 
Programvara beslutsstödssystem (styrning och ledning) 300 1 000 1 300 885 1 300 
Webbutveckling  750 

 
750 

 
500 

Intranät/virtuell arbetsplats 250 
 

250 
 

250 
Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360) 200 

 
200 

 
200 

Dokumenthantering  500 
 

500 
 

0 
Arkiv och E-arkiv 500 

 
500 

 
0 

IT utrustning, ospecificerat 300 
 

300 
 

0 
Nät och datakommunkation 2 000 

 
2 000 

 
0 

Serverplattform/datacenter 1 000 
 

1 000 
 

0 
Klientplattform 2 000 

 
2 000 

 
0 

Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig 3 000 
 

3 000 
 

0 
Köp av lägenheter, lokalansvarig 3 000 

 
3 000 

 
0 

Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig 1 700 
 

1 700 
 

0 
Kommunhuset ospecificerat, lokalansvarig 1 000 

 
1 000 

 
0 

IT utrustning (KS ofördelade investeringsmedel) 0 3 000 3 000 
 

3 000 
SUMMA Gemensam stödverksamhet 17 200 1 000 21 200 885 5 450 

 
    

  
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier 700 

 
700 

 
0 

 
    

  
KS ofördelade investeringsmedel 15 000 -7 080 7 920 

 
  

     
  

SUMMA Kommunstyrelsen 66 050 -6 080 62 970 3 975 17 650 
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Samhällsutvecklingsnämnd 

KF 
Budget 

helår 2019 

Tilläggs
- 

anslag 

Summa  
Investerings-

ramar 

Utfall per 
 2018-08-

31 

Prognos  
helår 
2019 

     
  

TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 8 000 
 

8 000 612 4 000 
Underhållsasfaltering bef. gatunät 4 000 

 
4 000 71 1 000 

Reinvestering belysning 1 500 
 

1 500 17 1 500 
Förtätning belysning 800 

 
800 

 
800 

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 2 000 
 

2 000 
 

0 
Reinvestering GC-nät 1 000 

 
1 000 

 
500 

Parkvägen och ombyggnad av Södervägen 15 000 
 

15 000 5 884 10 000 
GC-väg Kölängens förskola 7 500 

 
7 500 3 381 7 500 

Cykelvägvisning  1 000 
 

1 000 
 

500 
friluftsåtgärder Kölängen 1 000 

 
1 000 

 
0 

Renovering bef anläggningar 1 000 
 

1 000 
 

0 
information och tillgängliggörande av natur 100 

 
100 

 
100 

Gata Kölängen fotbollsplaner 0 
 

0 
 

0 
Järnvägsparken 2 000 

 
2 000 

 
0 

Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån 2 000 
 

2 000 
 

0 
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 

 
500 190 500 

Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 
 

200 
 

0 
Reinvestering ÅVC 800 

 
800 39 800 

IT utrustning, ospecificerat 300 
 

300 
 

0 
Ureahygieniseringsanläggning 0 1 580 1 580 

 
1 580 

  
   

  
Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 

 
1 000 

 
0 

     
  

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 49 700 1 580 51 280 10 193 28 780 

     
  

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd 
    

  

     
  

Sågen/Centrum 
    

  
Sågen - Infastruktur 3 000 

 
3 000 224 3 000 

 
    

  
Västra Knivsta 

    
  

Ängby IP 2 000 
 

2 000 
 

2 000 
Centrala Ängby - Infrastruktur 10 000 

 
10 000 773 5 000 

 
    

  
Alsike 

    
  

Vrå 1:392 Genova 2 500 
 

2 500 
 

2 500 

 
    

  
AR/Brunnby 

    
  

AR - Infrastruktur 5 000 
 

5 000 
 

1 000 

     
  

Inköp av mark och fastigheter för exploatering 10 000 
 

10 000 
 

5 000 

     
  

Ofördelade medel exploatering* 4 000 
 

4 000 
 

0 

     
  

SUMMA EXPLOATERING - 
Samhällsutvecklingsn. 36 500 0 36 500 997 18 500 
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Bygg- och miljönämnden 
KF Budget 
helår 2019 

Tilläggs- 
anslag 

Summa  
Investerings-ramar 

Utfall per 
 2018-08-31 

Prognos  
helår 2019 

     
  

Flygfotografering 1 500 
 

1 500 
 

0 
Digitalisering - innovation 500 

 
500 

 
0 

IT utrustning, ospecificerat 300 
 

300 
 

0 
*GIS tilläggsinvestering 0 1 500 1 500 1 315 1 500 

     
  

Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 1 000 
 

0 

  
     

SUMMA Bygg- och miljönämnden 3 300 1 500 4 800 1 315 1 500 

    
   

Socialnämnden 
KF Budget 
helår 2019 

Tilläggs- 
anslag 

Summa  
Investerings-ramar 

Utfall per 
 2018-08-31 

Prognos  
helår 2019 

     
  

Verksamhetssystem VO 2 500 
 

2 500 
 

0 
Gruppbostad Lss 1 000 

 
1 000 

 
0 

Stödboende barn och unga 1 000 
 

1 000 
 

0 
E-arkiv 1 000 

 
1 000 

 
0 

IT utrustning, ospecificerat 500 
 

500 
 

0 

     
  

Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 
 

1 000 
 

0 

     
  

SUMMA Socialnämnden 7 000 0 7 000 0 0 
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Utbildningsnämnden 

KF 
Budget 

helår 
2019 

Tillägg
s- 

anslag 

Summa  
Investerings-

ramar 

Utfall per 
 2018-08-

31 

Prognos  
helår 
2019 

     
  

Alsike skola, Inventarier och läromedel 400 
 

400 345 400 
Brännskärrsskolan, Inventarier och läromedel 200 

 
200 

 
200 

Genomförande IT-plan, IT-investeringar 100 
 

100 
 

0 
Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier och 
läromedel 100 

 
100 59 100 

Ängbyskolan, Inventarier och läromedel 600 
 

600 94 300 
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel 200 

 
200 68 200 

Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och läromedel 75 
 

75 66 75 
Diamantens fsk, Inventarier och läromedel 75 

 
75 4 75 

Gredelby förskola, Inventarier och läromedel 100 
 

100 30 100 
Högåsskolan, Inventarier och läromedel 250 

 
250 23 250 

Ny skola Alsike Nord, Inventarier och läromedel 4 500 
 

4 500 2 288 3 000 
Segersta skola, Inventarier och läromedel 200 

 
200 206 200 

Högåsskolans fsk, Inventarier och läromedel 75 
 

75 
 

0 
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel 75 

 
75 

 
0 

Ny förskola Kölängen, Inventarier och läromedel 1 400 
 

1 400 1 276 1 400 
Ny skola Ängby, Inventarier och läromedel 0 

 
0 

 
0 

Tallbacken/Tärnan, Inventarier och läromedel 200 
 

200 26 100 
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel 75 

 
75 

 
0 

Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel 75 
 

75 
 

0 
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel 200 

 
200 

 
200 

Verktygslådan inventarier och läromedel 75 
 

75 29 0 
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel 100 

 
100 

 
100 

Skolhälsovården, Inventarier och läromedel 75 
 

75 
 

75 
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel 75 

 
75 

 
0 

Ungdomsverksamhet, Inventarier och läromedel 100 
 

100 
 

0 
Kulturskolan, Inventarier och läromedel 150 

 
150 

 
0 

IT utrustning, ospecificerat 3 000 
 

3 000 
 

0 

     
  

Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 
 

1 000 
 

0 

     
  

SUMMA Utbildningsnämnden 13 475 0 13 475 4 513 6 775 

     
  

SUMMA INVESTERINGSRAM 176 025 -3 000 176 025 20 994 73 205 
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DRIFTREDOVISNING 
Driftredovisningen visar verksamheternas och nämndernas nettokostnadsutveckling. Tillägg och avdrag avser 
tilläggsanslag från KS:s potter, bokslutsreglering samt fördelning av effektiviseringsbetinget. Under avsnittet 
budgetföljsamhet finns upplysningar om tilläggsanslag. 
 
 
 

Driftredovisning 2019 
 

       
Tusen kronor 

 
  

  
  

 

 

Utfall 
netto-

kostnad 

Utfall 
netto-

kostnad Budget 
Tillägg/ 
avdrag 

Prognos 
netto-

kostnad 

Prognos 
budget-

avvikelse 

 
Delår 2018 Delår 2019 2019 2019 2019 2019 

  
  

  
  

 Kommunstyrelse  
 

  
  

  
  KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 3 113 4 350 5 582 

 
6 541 -959 

 Partistöd 269 220 310 
 

310 0 
 Övrig politisk verksamhet 1 828 1 851 2 740 

 
2 790 -50 

 Räddningstjänst 9 693 10 016 14 780 
 

15 025 -245 
 Totalförsvar och samhällsskydd -221 -136 389 

 
389 0 

 Folkhälsa och hållbar utveckling 133 209 561 
 

361 200 
 Näringsliv och marknadsföring 662 740 1 799 

 
1 399 400 

 Serveringstillstånd -25 -120 56 
 

-44 100 
 Konsumentrådgivning och energirådgivning 123 40 256 

 
106 150 

 Budget & Skuldrådgivning 76 124 167 
 

187 -20 
 Allmän fritid  1 455 1 905 3 376 -20 3 356 0 
 Idrotts- & fritidsanläggningar 5 382 8 763 32 322 280 20 828 11 774 
 Bibliotek  5 341 5 295 8 624 -20 8 489 115 
 Allmän Kultur 453 593 1 262 -20 1 242 0 
 Ungdomsverksamhet 2 299 2 508 3 770 -10 3 675 85 
 Kulturskola 3 123 3 521 4 882 53 4 935 0 
 Måltidsverksamhet -1 470 -800 300 

 
-402 702 

 Flykting (integration) 297 -21 0 
 

0 0 
 Kommunledningskontor 14 753 15 434 27 412 1 230 26 362 2 280 
 Ekonomikontor 7 104 6 060 10 164 -80 10 084 0 
 HR-kontor 3 253 4 361 5 698 1 248 6 731 215 
 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 1 785 2 636 3 114 

 
3 576 -462 

 Fackliga kostnader 874 1 110 1 653 
 

1 653 0 
 Lokalförsörjning 2 352 1 742 3 152 

 
3 152 0 

 Kommunhus 1 962 668 5 548 
 

3 348 2 200 
 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby) 8 167 11 058 17 749 

 
17 749 0 

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 
 

  -320 320 0 0 

  
  

  
  

 Summa Kommunstyrelsen  72 780 82 129 156 346 1 981 141 841 16 486 
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Utfall 
nettokostnad 

Utfall 
nettokostnad Budget 

Tillägg/ 
avdrag 

Prognos 
nettokostnad 

Prognos 
budgetavvikelse 

 
Delår 2018 Delår 2019 2019 2019 2019 2019 

  
  

  
  

 Samhällsutvecklingsnämnd  
 

  
  

  
  Nämndkostnader 589 962 1 543 

 
1 543 0 

 Gator, vägar 14 561 14 476 25 423 246 23 369 2 300 
 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -782 -1 058 -1 957 

 
-1 557 -400 

 Parker 3 239 3 316 5 022 17 5 039 0 
 Naturvård 211 568 963 

 
763 200 

 Teknisk planering  1 539 1 573 2 786 -72 2 714 0 
 Bredband 128 0 0 

 
0 0 

 Översiktsplanering (planprogram) 6 1 447 1 430 1 000 2 430 0 
 Detaljplanering -1 198 672 1 608 -1 000 608 0 
 Miljöutveckling 0 120 515 

 
515 0 

 Bostadsanpassning 1 088 1 368 1 859 
 

2 059 -200 
 Exploatering - verksamhet* 4 300 2 408 5 000 

 
4 500 500 

 Avfallsverksamhet -1 209 -616 0 
 

800 -800 
 Vindkraftverk -491 -293 0 

 
0 0 

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 
 

  -80 80   0 

  
  

  
  

 Summa Samhällsutvecklingsnämnd  21 980 24 943 44 112 271 42 783 1 600 

  
  

  
  

 
  

  
  

  
 

 

Utfall 
nettokostnad 

Utfall 
nettokostnad Budget 

Tillägg/ 
avdrag 

Prognos 
nettokostnad 

Prognos 
budgetavvikelse 

 
Delår 2018 Delår 2019 2019 2019 2019 2019 

  
  

  
  

 Valnämnd 47 324 160 400 424 136 

  
  

  
  

 
  

  
  

  
 

 

Utfall 
nettokostnad 

Utfall 
nettokostnad Budget 

Tillägg/ 
avdrag 

Prognos 
nettokostnad 

Prognos 
budgetavvikelse 

 
Delår 2018 Delår 2019 2019 2019 2019 2019 

  
  

  
  

 Överförmyndarverksamhet 1 015 746 1 308 
 

1 308 0 

  
  

  
  

 
  

  
  

  
 

 

Utfall 
nettokostnad 

Utfall 
nettokostnad Budget 

Tillägg/ 
avdrag 

Prognos 
nettokostnad 

Prognos 
budgetavvikelse 

 
Delår 2018 Delår 2019 2019 2019 2019 2019 

  
  

  
  

 Kommunrevisionen 575 343 848 
 

848 0 
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Utfall 
nettokostnad 

Utfall 
nettokostnad Budget 

Tillägg/ 
avdrag 

Prognos 
nettokostnad 

Prognos 
budgetavvikelse 

 
Delår 2018 Delår 2019 2019 2019 2019 2019 

  
  

  
  

 Socialnämnd 
 

  
  

  
  Nämndkostnader 871 875 1 226 

 
1 272 -46 

 Vård & omsorg enl SOL och HSL  79 279 81 234 123 359 664 123 453 570 
 LOV - hemtjänst & delegerad HSL 24 098 25 459 36 852 -3 007 34 758 -913 
 Insatser enl LSS och SFB 44 439 46 216 67 861 -801 68 878 -1 818 
 Färdtjänst/riksfärdtjänst 2 673 3 810 4 099 

 
5 513 -1 414 

 Förebyggande verksamhet 3 180 2 144 6 793 -2 500 2 693 1 600 
 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 29 101 39 469 36 356 2 704 56 882 -17 822 
 Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 5 249 5 547 9 141 

 
9 044 97 

 Flyktingmottagande 4 194 4 669 1 234 
 

5 201 -3 967 
 Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända 1 646 2 041 3 347 

 
2 925 422 

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 
 

  -900 900   0 

  
  

  
  

 Summa Socialnämnd  194 733 211 464 289 368 -2 040 310 618 -23 290 

  
  

  
  

 

 

Utfall 
nettokostnad 

Utfall 
nettokostnad Budget 

Tillägg/ 
avdrag 

Prognos 
nettokostnad 

Prognos 
budgetavvikelse 

 
Delår 2018 Delår 2019 2019 2019 2019 2019 

  
  

  
  

 Utbildningsnämnd 
 

  
  

  
  Nämndkostnader 677 802 1 448 -175 1 273 0 

 Förskola, barn 1-5 år 123 200 128 735 205 631 -5 462 197 389 2 780 
 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 224 673 240 906 381 594 -3 103 378 331 160 
 Grundsärskola 6 057 6 616 9 635 67 9 702 0 
 Gymnasieskola, internt 4 616 5 396 6 916 -10 8 036 -1 130 
 Gymnasieskola, externt 51 057 56 471 81 164 6 299 87 463 0 
 Gymnasiesärskola 3 184 3 263 4 184 1 124 5 308 0 
 Vuxenutbildning 2 276 3 578 3 802 -10 4 641 -849 
 Svenska för invandrare 2 402 2 363 3 088 -10 3 189 -111 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% 

 
  -1 930 1 930   0 

  
  

  
  

 Summa Utbildningsnämnd  418 143 448 129 695 532 650 695 334 848 
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Utfall 
nettokostnad 

Utfall 
nettokostnad Budget 

Tillägg/ 
avdrag 

Prognos 
nettokostnad 

Prognos 
budgetavvikelse 

 
Delår 2018 Delår 2019 2019 2019 2019 2019 

  
  

  
  

 Bygg- och miljönämnd 
 

  
  

  
  Nämndkostnader 699 784 1 154 

 
1 154 0 

 Stadsbyggnad 4 232 3 186 5 060 1 017 5 377 700 
 Trafikplanering 156 153 263 

 
248 15 

 Miljö- och hälsoskydd 2 814 3 281 2 878 -12 5 016 -2 150 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% 

 
  -50 50   0 

  
  

  
  

 Summa Bygg- och miljönämnd  7 901 7 404 9 305 1 055 11 795 -1 435 

  
  

  
  

 Summa styrelse och nämnder 717 174 775 481 1 196 979 2 317 1 204 951 -5 655 

  
  

  
  

 
  

  
  

  
 

 

Utfall 
nettokostnad 

Utfall 
nettokostnad Budget 

Tillägg/ 
avdrag 

Prognos 
nettokostnad 

Prognos 
budgetavvikelse 

 
Delår 2018 Delår 2019 2019 2019 2019 2019 

Finansförvaltning 
 

  
  

  
 Nettokostnad finansförvaltning -34 116 -26 462 -16 895 2 317 -25 600 6 388 

Skatteintäkter -606 203 -652 933 -980 643 
 

-982 756 2 113 
Kommunalekonomisk utjämning -84 507 -106 825 -159 040 

 
-160 237 1 197 

Finansiella poster -5 617 -12 204 -17 500 
 

-17 392 -108 
Exploatering 0 -2 669 -44 000 

 
-4 000 -40 000 

  
  

  
  

 Summa finansförvaltning -730 442 -801 093 -1 218 078 2 317 -1 189 985 -30 410 
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NÄMNDERNAS REDOVISNING 
 
Bygg och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden (BMN) ansvarar för enheterna inom området för stadsbyggnad (bygglovshantering, 
kontroll av byggande och tillsyn inom byggväsendet, adressättning och kart- och GIS-verksamhet), 
livsmedelstillsyn, miljö- och hälsoskydd samt trafikplaneringen. Primär verksamhet under nämnden är Bygg- och 
miljökontoret med tillhörande Kart- och GISenhet, Bygglovenheten samt Miljöenheten.  

BMN’s ansvarsområden innefattar myndighetsutövning inom ramen för lagstiftning enligt bland annat Plan- och 
bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).  

Verksamhetsförutsättningar 
Inför verksamhetsåret 2019 har Bygg och miljönämnden tilldelats en minskad budgetram på -1 075 tkr. Den 
verksamhet som har fått störst förändring av förutsättningarna är Stadsbyggnad som fått en minskad budgetram 
med 975 tkr. Även nämndens andra verksamheter miljö och hälsoskydd samt nämndverksamheten har fått 
minskade anslag, dock inte i samma utstreckning som stadsbyggnad. Nämndens effektiviseringsbeting har inför 
verksamhetsåret ökat med 25 tkr och uppgår till 50 tkr. I budgetarbetet förväntades intäkterna för nämndens 
verksamheter att öka under året jämfört med förgående år till följd av en renodling av verksamhet mot 
basuppdraget. Det är de avgiftsfinansierade delarna som kommer att prioriteras för att möjliggöra ökade intäkter. 

Drift 
Prognosen för Bygg- och miljönämndens nettokostnad för 2019 uppgår till 11 795 tkr. Således förväntas 
budgetavvikelsen bli -1 435 tkr. Efter årets åtta första månader uppgår nettokostnaden till  7 404 tkr och per 
augusti är budgetavvikelsen -497 tkr. Vid en jämförelse av den prognostiserade nettokostnaden för 2019 och 
utfallet för 2018 är utvecklingen en minskning med 4,5 %. Främsta faktorn till förändringen är att 
bygglovsintäkterna för stadsbyggnads förväntas öka med 15 % 2019 samtidigt som konstnadsnivån är 
densamma som förgående år. 

Stadsbyggnads utfall eller med andra ord budgetavvikelse per augusti månad är ett överskott på 866 tkr och 
helårsprognosen visar ett överskott på 700 tkr. Bidragande faktor till prognosen är att lönekostnaderna förväntas 
att bli lägre än den budgeterade nivån tillföljd av vakanser. Verksamhetens lägre lönekostnader är en förklaring 
till att konsulttjänsterna prognostiseras att bli 1 200 tkr högre än budget. Även del av projektmedeln 
verksamheten har blivit beviljade från kommunstyrelsens prioterade medel kommer nyttjas till konsultkostnader 
och således förklara ökningen. Det är medel till digitalisering och innovationsprojekt som stadsbyggnad har blivit 
beviljade. Per augusti överstiger de utfördelade medlen kostnaderna förknippade till projketen. Kostnaderna 
förväntas att öka under årets senare månader och således är budgetavvikelsen per helår lägre än per augusti. 
Kapitaltjänstkostnaderna förväntas bli lägre än den budgeterande nivån med ca 100 tkr till följd av att 
investeringen av det nya GIS-systemet inte slutfördes under 2018. Stadsbyggnads intäker uppgår till 4 220 tkr 
efter 8 månader, det är 423 tkr högre än budgten för samma period. Ett uteblivet större bygglov har stor effekt på 
verksamhetens ekonomi och såldes är intäkterna i helårsprognosen i samma nivå som den budgeterade.  

Helårsprognosen för Miljö- och hälsoskydd uppgår till -2 150 tkr och budgetavvikelsen per augusti uppgår till -
1 370 tkr. Underskottet för verksamheten kommer till följd av att intäkter förväntas avvika med 2 717 tkr jämfört 
med den budgeterade nivån. Verksamhetens intäkter prognostiseras uppgå till 2 892 tkr och det är en ökning 
med ca 2 % jämfört med utfallet för 2018. Verksamhetens kostnader prognostiseras att bli 530 tkr lägre än 
budget vilket till stor del beror på att lönekostnaderna förväntas att bli 600 tkr lägre än den budget. 
Konsultkostnader förväntas att bli 400 tkr högre än den budgeterade nivån och anledningen är verksamheten är 
behov av extra resusreser för att hinna med sina åtaganden.  

Nämndens övriga verksamheter trafikplanering och det övergripande nämndkostnaderna följer den budgeterade 
nivån med mindre budgetavvikelser på såväl helår som per augusti.   
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Delårsbokslut (8 månader) utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 

Netto-
kostnad  
delår 2018 

 
KF 
Budget 
delår 
2019 

Tillägg 
och  
avdrag, 
delår 
2019 

Netto-
kostnad  
delår 2019 

Budget-
avvikelse  
delår 2019 

Nämndkostnader 699 769  784 -15 
Stadsbyggnad 4 271 3 373 678 3 186 866 
Trafikplanering 156 175  153 22 
Miljö- och hälsoskydd 2 814 1 919 -8 3 281 -1 370 
Effektiviseringsbeting 0 -33 33 0 0 
Summerat 7 940 6 203 703 7 404 -497 
 

Prognos helår och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 

Netto-
kostnad  
helår 2018 

KF 
Budget  
helår 
2019 

Tillägg 
och  
avdrag 
helår 
2019 

Prognos 
netto-
kostnad  
helår 
2019 

Prognos 
budget- 
avvikelse 
helår 
2019 

Nämndkostnader 1 027 1 154 
 

1 154 0 
Stadsbyggnad 6 217 5 060 1 017 5 377 700 
Trafikplanering 243 263 

 
248 15 

Miljö- och hälsoskydd 4 864 2878 -12 5 016 -2 150 
Effektiviseringsbeting 

 
-50 50 

 
0 

Summerat 12 352 9 305 1 055 11 795 -1 435 
 

Investeringar 
Bygg- och miljönämnden är var inför budgetåret 2019 beviljade 3 300 tkr i investeringsmedel under under året 
har 1 500 tkr ytterligare äskats från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel. Det innebär att den totala 
investeringsramen uppgår till 4 800 tkr. Prognosen för investeringsutgiften för nämnden uppgår 1 500 tkr, Kart- 
GIS systemet är den enda pågående investeringsprojektet. Att inga flera investeringsprojekt planeras 
genomföras under året beror av flera saker. Dels har nämnden flertalet pågående driftprojekt som medför att 
resursna ängnas åt dessa samt att behovet för uppdaterad flygfotografering just nu utvärderas.  

 
 
Investering 

Beviljad   
investerings- 

ram 2019 

Tilläggsbeslut 
investerings- 

utgift 2019 

Summa 
investerings- 

ram 2019 

Prognos 
investering  

helår 

Prognos 
avvikelse 

utgift 

Utgift  
investering  

8 mån 
Flygfotografering 1 500 0 1 500 0 1 500 0 
Digitalisering – 
innovation 500 0 500 0 500 0 

IT utrustning, 
ospecificerat 300 0 300 0 300 0 

Kart- GIS system 0 1 500 1 500 1 500 0 1 345 
Nämndens ofördelade 
investeringsmedel 1 000 0 1 000 0 1 000 0 
Summerat 3 300 1 500 4 800 1 500 3 300 1 345 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och 
ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för koncernledningen av de bolag som 
kommunen helt eller delvis äger. Styrelsen ska med helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska 
framtidsfrågorna.  
 
Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd för fritid och kultur samt 
HR, ekonomi- och kommunledningskontoret. Information och kommunikation, samordning/planering av 
verksamhetslokaler, styrning och ledning etc ingår i kommunstyrelsens ansvar. Är även verksamhetsnämnd för 
måltidsverksamheten samt de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt någon 
annan nämnd. 

Verksamhetsförutsättningar 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens ekonomiska ställning. Styrelsen leder samt samordnar 
planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Ett annat ansvarsområde är att leda 
utvecklingen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Under 
kommunstyrelsen finns kommunledningskontor, ekonomikontor, kultur och fritidskontor och HR som är 
styrelsens förvaltning och ska med helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska frågorna. Räddningstjänsten 
är en del av kommunförbundet Attunda. Lönecentrum i Tierp är en lönenämnd i samarbete med Tierps och 
Älvkarleby kommun. En ny IT-nämnd har bildats från 1 januari 2019 med Tierp som värdkommun, ett samarbete 
mellan Tierps, Älvkarleby, Knivsta, Heby och Östhammars kommun.  

Den nya mandatperioden kommer ha stort fokus på förändringsarbete, därför har resurser till ekonomikontoret, 
HR-kontoret och särskilda medel för förändringsledning under kommunstyrelsen samt ytterligare resurser under 
finansförvaltningen, totalt 3,5 miljoner kronor. Resurser har även tilldelats kommunledningskontoret för e-
tjänstesamordnare/-plattform (500 tkr), en ersättning och permanentning av 2018 års beslut.  

Drift 
Per sista augusti är budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter 22 730 tkr och årsprognosen visar på 
ett överskott på 16 486 tkr. Det finns flera faktorer till att avvikelsen per sista augusti är högre än den 
prognostiserade avvikelsen vid årets slut. Några anledningar är att hyreskostnaderna kommer öka under hösten 
från och med att centrala delen i anläggningen Knivsta Centrum för idrott och kultur driftsätts. Verksamheterna 
har även fått kompensation för helårseffekt av projekt som slutförs underhösten och 
semesterlöneskuldsförändringen påverkar avvikelsen per augusti.  

Under året har kommunstyrelsens verksamheter beviljats 1 000 tkr från KS prioriterat. Kommunledningskontoret 
har fått 700 tkr för arbete med ett medborgarråd och en ny webbplats. Idrott och fritidsanläggningar har beviljats 
300 tkr för införande av ett projekt gällande nya lösningar kring kassa, bokning och bidrag. HR kontoret har 
under året erhållit 850 tkr för ett antal olika projekt inom ramen för aktiv personalpolitik. Verksamheten närvård 
har flyttats till socialnämnden under innevarande budgetår och har exkluderas från kommunstyrelsen (återfinns 
under socialnämnden). För ungdomsverksamheten och kulturskolan är det tvärtom, där har verksamheter under 
innevarande budgetår flyttas till kommunstyrelsen från utbildningsnämnden. 

Nämnd och styrelseverksamheten som omfattar arvodeskostnader för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
prognostiseras med ett underskott på 959 tkr. Verksamhetens kostnader förväntas öka med ca 39 % jämfört 
med förgående år. Det nya arvodesreglementet och ett omställningsbidrag är bidragande faktorer. Lönecentrum 
som är Knivstas del av den gemensamma lönenämnden prognostiseras med ett underskott på 462 tkr. Avgiften 
till gemensamma nämnden förväntas öka med 659 tkr 2019 då nämnden har upphandlat och implementerar ett 
nytt lönesystem verksamhetens budgetram har ökat med 49 tkr. Måltidsverksamheten har delar av året haft 
tillfälliga externa intäkter vilket medför att verksamheten prognostiseras med ett överskott på 702 tkr. Näringsliv 
och marknadsföring prognostiseras med ett överskott på 400 tkr. Verksamheten ombesörjs av en deltidstjänst 
som kombineras med andra åtaganden vilket medför att det är svårt att hinna planera samt genomföra aktiviteter 
och såldes även svårt att till fullo kunna nyttja alla tillgängliga medel.  
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Kultur och fritidsverksamheterna prognostiseras med ett överskott på 11 974 tkr. Den främsta anledningen till 
överskottet är att verksamheten Idrott och fritidsanläggningar har fått kompensation för driftsättningen av 
anläggningen Knivsta Centrum för idrott och kultur. Kostnaderna för anläggningen har inte helårseffekt utan 
anläggningen driftsätts succesivt under året och avslutas under nästa år.  Övriga verksamheter inom kultur och 
fritid prognostiseras att följa den budgeterade nivån eller med en mindre överskott. 

Kommunstyrelsen stödverksamheter HR-, ekonomi, kommunledningskontoret och kommunhuset prognostiseras 
med ett överskott på 4 695 tkr. HR-kontoret prognostiserade överskott är en följd av minskade lönekostnader 
samt att den extra tilldelningen av aktiv personalpolitik inte kommer nyttjas till fullo. Kommunledningskontorets 
överskott förväntas att uppgå till 2 280 tkr och beror dels på lägre lönekostnader. Budgeten bygger på att alla 
tjänster är tillsatta. Under normalår sker förändringar såsom vakanser, tjänstledigheter och sjukdom etc. som gör 
att en positiv avvikelse uppstår. För kommunledningskontoret innebär det ca 700 tkr. Implementering av projekt 
har fördröjts och såldes har kostnaderna förknippade med projekten inte full effekt på årets budget. 
Kommunhusets förväntade budgetavvikelse förväntas uppgå till 2 200t kr. Ett omförhandlat driftavtal, låg ränta 
och samt fler arbetsplatser efter tidigare års förtätning är förklaringen till prognostiserade överskottet. 
Ekonomikontoret löper enligt plan och prognostiseras inte med någon budgetavvikelse.  

Delårsbokslut (8 månader) utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 

Netto-
kostnad  
delår 2018 

KF 
Budget  
delår 
2019 

Tillägg och  
avdrag,   
delår 2019 

Netto-
kostnad  
delår 2019 

Budget- 
avvikelse 
delår 
2019 

 KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 3 113 3 721 
 

4 350 -629 
 Partistöd 269 207 

 
220 -13 

 Övrig politisk verksamhet 1 828 1 827 
 

1 851 -25 
 Räddningstjänst 9 693 9 853 

 
10 016 -163 

 Totalförsvar och samhällsskydd -221 259 
 

-136 395 
 Folkhälsa och hållbar utveckling 133 374 

 
209 165 

 Näringsliv och marknadsföring 662 1 199 
 

740 460 
 Serveringstillstånd -25 37 

 
-120 157 

 Konsumentrådgivning och energirådgivning 123 171 
 

40 131 
 Budget & Skuldrådgivning 76 111 

 
124 -13 

 Allmän fritid  1 455 2 251 -13 1 905 332 
 Idrotts- & fritidsanläggningar 5 382 21 548 -13 8 763 12 772 
 Bibliotek  5 341 5 749 -13 5 295 441 
 Allmän Kultur 453 841 -13 593 235 
 Ungdomsverksamhet 2 299 2 507 

 
2 508 -2 

 Kulturskola 3 123 3 248 42 3 521 -231 
 Måltidsverksamhet -1 470 200 

 
-800 1 000 

 Flykting (integration) 297 0 
 

-21 21 
 Kommunledningskontor 14 754 18 275 1 156 15 667 3 764 
 Ekonomikontor 7 104 6 776 -35 6 060 680 
 HR-kontor 3 253 3 799 832 4 361 270 
 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 1 785 2 076 

 
2 636 -560 

 Fackliga kostnader 874 1 102 
 

1 110 -8 
 Lokalförsörjning 2 352 2 101 

 
2 356 -255 

 Kommunhus 1 962 3 699 
 

668 3 031 
 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, 
Tierp & Heby) 8 122 11 833 0 11 058 774 
 Förändringsledning 0 667 -667 0 0 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -200 200 0 0 
Summerat 80 859 104 231 1 475 82 975 22 730 
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Prognos helår och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Netto-kostnad  
helår 2018 

KF 
Budget  
helår 
2019 

Tillägg och  
avdrag,  
helår 2019 

Prognos 
netto-kostnad  
helår 2019 

Prognos 
budget- 
avvikelse 
helår 
2019 

 KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 4 693 5 582 
 

6 541 -959 
 Partistöd 403 310 

 
310 0 

 Övrig politisk verksamhet 2 914 2 740 
 

2 790 -50 
 Räddningstjänst 14 540 14 780 

 
15 025 -245 

 Totalförsvar och samhällsskydd 585 389 
 

389 0 
 Folkhälsa och hållbar utveckling 326 561 

 
361 200 

 Näringsliv och marknadsföring 1 234 1 799 
 

1 399 400 
 Serveringstillstånd 26 56 

 
-44 100 

 Konsumentrådgivning och 
energirådgivning 191 256 

 
106 150 

 Budget & Skuldrådgivning 183 167 
 

187 -20 
 Allmän fritid  3 396 3 376 -20 3 356 0 
 Idrotts- & fritidsanläggningar 11 126 32 322 280 20 828 11 774 
 Bibliotek  8 831 8 624 -20 8 489 115 
 Allmän Kultur 1 036 1 262 -20 1 242 0 
 Ungdomsverksamhet 3 754 3 760 

 
3 675 85 

 Kulturskola 5 330 4 872 63 4 935 0 
 Måltidsverksamhet -1 762 300 

 
-402 702 

 Flykting (integration) 91 0 
 

0 0 
 Kommunledningskontor 25 323 27 412 1 230 26 362 2 280 
 Ekonomikontor 9 712 10 164 -80 10 084 0 
 HR-kontor 5 338 5 698 1 248 6 731 215 
 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och 
Älvkarleby) 2 917 3 114 

 
3 576 -462 

 Fackliga kostnader 1 533 1 653 
 

1 653 0 
 Lokalförsörjning 3 375 3 152 

 
3 152 0 

 Kommunhus 3 591 5 548 
 

3 348 2 200 
 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, 
Älvkarleby, Tierp & Heby) 17 069 17 749 0 17 749 0 
 Förändringsledning 0 1 000 -1 000 0 0 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -300 300 0 0 
Summerat 142 826 156 346 1 981 158 880 16 486 
 

Investeringar 
Kommunstyrelsen är beviljade 66 050 tkr i investeringsmedel under budgetåret.  Den prognostiserade 
investeringsutgiften uppgår till 17 650 tkr och per augusti är utfallet för investeringarna 3 976 tkr. Anledningen till 
att den prognostiserade utgiften avviker med 45 320 tkr är att flertalet projekt har skjutits framåt i tiden samt 
genomförandet av projekten kan ske under längre perioder än ett år, vilket medför att de inte fullt ut har stämt 
överens med investeringsplanen. Ett exempel är investeringsprojektet Nya fotbollsplaner som kommer inledas 
under året men den största delen av utgiften kommer ske under nästkommande år. Från investeringsposten KS 
ofördelade investeringsmedel har 7 080 tkr äskats. Bygg- och miljönämnden samt Samhällsutvecklingsnämnden 
är beviljade 1 500 tkr respektive 1 580 tkr av dessa.  Resterande 4 000 tkr är beviljade till kommunstyrelsen 
verksamheter.  
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Investering 
Beviljad 

Investerings   
- 

ram 2019 

Tilläggsbeslut 
investerings- 

utgift 2019 
 

Summa 
investerings- 

ram 2019 
 

Prognos 
investering 

helår 
 

Prognos 
avvikelse 

utgift 
 

Utgift 
investering 

8 mån 

Fritid och kultur 

 
     

Bibliotek, inventarier 150  150 0 150 0 
Befintliga sporthallar och 
simhall, utrustning 200 

 

200 200 0 170 

Övriga anläggningar 
utrustning 200 

 

200 0 200 0 

CIK - utrustning 8 000 
 

8 000 6 000 2 000 930 
CIK – utemiljö 500 

 
500 0 500 0 

Nya fotbollsplaner Knivsta 20 000 
 

20 000 2 500 17 500 1 476 
Renovering 
spontanidrottsplats 
Thunman 

300 

 

300 0 300 0 

Konst, underhåll och 
inventering 500 

 

500 500 0 399 

Renovering av 
konstgräsplan 3 000 

 

3 000 3 000 0 116 

IT utrustning, 
ospecificerat 300 

 

300 0 300 0 
SUMMA Fritid och 
kultur 33 150 0 33 150 12 200 20 950 3 091 

Gemensam 
stödverksamhet 

      Möbler och arkiv 500 
 

500 0 500 0 
Programvara adm 
(politiker) 200 

 

200 200 0 0 

Programvara 
beslutsstödssystem 
(styrning och ledning) 

300 1 000 1 300 1 300 0 885 

Webbutveckling  750 
 

750 500 250 0 
Intranät/virtuell 
arbetsplats 250 

 

250 250 0 0 

Utbyggnad av 
ärendehanteringssystem 
(P360) 

200 

 

200 200 0 0 

Dokumenthantering  500 
 

500 0 500 0 
Arkiv och E-arkiv 500 

 
500 0 500 0 

IT utrustning, 
ospecificerat 300 0 300 0 300 0 

Nät och 
datakommunkation 2 000 

 

2 000 0 2 000 0 

Serverplattform/datacente
r 1 000 

 

1 000 0 1 000 0 

Klientplattform 2 000 
 

2 000 0 2 000 0 
Programarbete för nya 
verksamhetslokaler, 
lokalansvarig 

3 000 

 

3 000 0 3 000 0 

Köp av lägenheter, 
lokalansvarig 3 000 

 

3 000 0 3 000 0 

Anpassning/reinvestering 
i egna fastigheter, 
lokalansvarig 

1 700 

 

1 700 0 1 700 0 

Kommunhuset 
ospecificerat, 
lokalansvarig 

1 000 

 

1 000 0 1 000 0 

IT utrustning  3 000 3 000 3 000 0 0 



72 (88) 

72 
 

 

  

SUMMA Gemensam 
stödverksamhet 17 200 4 000 18 200 5 450 15 750 885 

Måltidsverksamhet, 
utrustning & inventarier 700 

 

700 0 700 0 

KS ofördelade 
investeringsmedel 15 000 -7 080 7 920 0 7 920 0 

       SUMMA 
Kommunstyrelsen 66 050 4 000 59 970 17 650 45 320 3 976 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Samhällsutvecklingsnämnden har ansvaret för långsiktig fysisk och teknisk planering i kommunen. Likaså 
ansvarar nämnden för utveckling samt drift och underhåll av det offentliga rummet. I nämndens 
planeringsuppdrag ingår förutom översiktsplan, att som ett led i samhällsplaneringen, ta fram handlingsplaner för 
tematiska områden som exempelvis park och natur, trafik samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens 
tätorter och stråk. Då investeringar i framtida och befintlig mark är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta 
utveckling och finansiering, ska nämnden också säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark.  
 
Gata- och trafikenheten ansvarar för drift, underhåll samt nyanläggning av kommunala gator och vägar inklusive 
olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare så har enheten även ansvaret för trafikplanering och parkering. 
Enheten lyder både under bygg- och miljönämnden (ex lokala trafikföreskrifter) och 
samhällsutvecklingsnämnden.  
 
Park- och naturenheten ansvarar för planering, drift och underhåll av kommunens parker, lekplatser, natur- och 
vattenområden men också städning av gångtunnlar, tömning av papperskorgar, med mera. Vidare bär enheten 
tillsammans med hela kontoret ansvaret att implementera grönstrukturplanen och utveckla grönstrukturen i 
Knivsta och Alsike tätorter. Kommunens naturskola ingår också i enhetens verksamhet. Tillsammans med 
Plankontoret ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt, där det är möjligt.  
 
Avfallsenheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall, grovavfall och slam från enskilda 
avlopp. Enheten arbetar utifrån mål och visioner formulerade i en avfallsplan som ingår i Knivsta kommuns 
renhållningsordning. Verksamheten upphandlar och följer upp entreprenadavtal samt ansvarar för planering och 
utveckling.  
 
Plankontoret ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering samt till detta kopplat miljöplanering. 
Detaljplaner finansieras till största del genom plankostnadsavtal.  
 
Exploateringsverksamheten åtaganden är uppdelat på två nämnder, det som avser 
samhällsutvecklingsnämnden är den löpande verksamheten.  
 
Bostadsanpassning ingår i nämndens uppdrag och kontoret har en handläggare för handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag.  
 

Nämnden tilldelas ett internt kommunbidrag som ska täcka verksamheternas nettokostnader. Det tilldelade 
kommunbidraget har indexuppräknats med 0-1 % för att täcka kostnadsökningar för verksamheterna. Utöver 
indexuppräkningen har 1 000 tkr tillförts nämnden för arbetet med området Västra Knivsta samt har anslaget till 
verksamheten Bredband tagits bort. Nämnden är tilldelat ett effektiviseringsbeting på 80 tkr för verksamhetsåret 
2019. 

 

Verksamhetsförutsättningar 
Nämnden tilldelas ett internt kommunbidrag som ska täcka verksamheternas nettokostnader. Det tilldelade 
kommunbidraget har indexuppräknats med 0-1 % för att täcka kostnadsökningar för verksamheterna. Utöver 
indexuppräkningen har 1 000 tkr tillförts nämnden för arbetet med området Västra Knivsta samt har anslaget till 
verksamheten Bredband tagits bort. Nämnden är tilldelat ett effektiviseringsbeting på 80 tkr för verksamhetsåret 
2019. 
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Drift 
Samhällsutvecklingsnämndens prognostiserade nettokostnad för 2019 uppgår till 42 783 tkr och det är en positiv 
avvikelse gentemot budgeten med 1 600 tkr. Per augusti uppgår nettokostnaden till 24 967 tkr och 
budgetavvikelsen är 4 477 tkr. Nämndens totala kostnader prognostiseras att uppgå till 90 425 tkr och det är i 
samma nivå som utfallet för 2018 (90 560 tkr). De största kostnadsposterna för nämnden är lönekostnader som 
utgör 27 %, köp av huvudverksamhet 22 % följt av kapitaltjänstkostnader 20 %.  

Gator och vägar prognostiseras med ett överskott på 2 300 tkr vilken är följd av bland annat att 
kapitaltjänstkostnaderna inte har ökat i samma takt som verksamheten har fått anslag för. Årets 
kapitaltjänstkostnader prognostiseras att upp gå till 15 712 tkr och det skulle innebära en ökning med 9,3 % 
(1 348 tkr) jämfört med utfallet 2017. Det kan ställas i relation till verksamhetens kommunbidrag som har ökat 
med 2 733 tkr under samma period.  Verksamhetens personalkostnader förväntas att bli lägre än den 
budgeterade nivån beroende av en nyrekrytering som medfört ett glapp mellan tjänstgöringarna. Ett generellt 
lägre kostnadstryck av entreprenadkostnader så som underhållskostnader bidrar även till överskottet. 
Verksamhetens överskott i delårsbokslutet uppgår till 2 492 tkr och är således större än den prognostiserade 
helårsavvikelsen på 2 300 tkr. Anledningen till detta är att under årets sista månader förväntas kostnaderna öka i 
form av vinterväghållning.   

Exploateringsverksamheten prognostiseras med ett överskott på 500 tkr och per sista augusti är utfallet ett 
överskott på 926 tkr. Det beror på ökade arrendeintäkter samt intäkter för tidigare upparbetade kostnader vid 
planläggning. Anledningen till att överskottet förväntas minska vid årets slut är att personalkostnaderna kommer 
öka under årets sista månader samt att konsultkostnader för utredningar förväntas tillkomma. 

Naturvård som är del inom parkenheten prognostiseras med ett överskott på 200 tkr. Naturvård ombesörjer 
naturvårdsprojekt, arrenden samt naturskolan. Anledningen till verksamhetens prognostiserade överskott 
grundas i lägre personalkostnader och generellt lägre kostnadstryck av de övriga kostnaderna inom 
verksamheten.   

Avfallsverksamheten prognostiseras med ett underskott på 800 tkr och budgetavvikelsen per sista augusti 
uppgår till +592 tkr. Verksamhetens intäkter prognostiseras öka med ca 2 % i år jämfört med föregående år 
medan verksamhetens kostnader förväntas öka med ca 8 %. Det prognostiserade underskottet är direkt knutet 
till fördyringar för hämtning av hushållsavfall under årets sista tertial. Bostadsanpassning prognostiseras med ett 
underskott på 200 tkr, verksamhetens erhållna budgetram förväntas inte rymma de förväntade kostnaderna 
under året. Verksamheten är lagstyrd och ekonomin påverkas av antalet ärenden och dess storlek.  

Trafikövervakning/parkeringsavgifter är tilldelat ett negativt kommunbidrag på -1 957 tkr och verksamhetens 
prognostiserade intäkter förväntas inte täcka det negativa kommunbidraget samt verksamhetens kostnader. 
Verksamhetensintäkter prognostiseras att uppgå till 2 583 tkr och det är en ökning med ca 20 % jämfört med 
förgående år. Dock skulle intäkterna behöva öka med ca 39 % jämfört med föregående år för att nå en ekonomi i 
balans.  

Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse.   
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Delårsbokslut (8 månader) utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 

Netto-
kostnad  
delår 2018 

KF Budget  
delår 2019 

Tillägg och  
avdrag,   
delår 2019 

Netto-
kostnad  
delår 2019 

Budget- 
avvikelse 
delår 2019 

 Nämndkostnader 589 1 029 
 

962 67 
 Gator, vägar 14 561 16 949 20 14 476 2 492 
 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -782 -1 305 

 
-1 058 -246 

 Parker 3 239 3 348 11 3 316 43 
 Naturvård 211 642 

 
568 74 

 Teknisk planering  1 666 1 857 -48 1 573 237 
 Bredband 128 0 

 
0 0 

 Översiktsplanering (planprogram) 6 953 667 1 447 174 
 Detaljplanering -1 198 1 072 -667 672 -267 
 Miljöutveckling 0 343 

 
120 223 

 Bostadsanpassning 1 088 1 239 
 

1 368 -129 
 Exploatering - verksamhet* 4 300 3 333 

 
2 408 926 

 Avfallsverksamhet -1 209 0 
 

-592 592 
 Vindkraftverk -491 0 

 
-293 293 

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -53 53 0 0 
Summerat 22 108 29 408 36 24 967 4 477 
 

Prognos helår och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 

Netto-
kostnad  
helår 2018 

KF Budget  
helår 2019 

Tillägg och  
avdrag,  
helår 2019 

Prognos 
netto-
kostnad  
helår 2019 

Prognos 
budget- 
avvikelse 
helår 2019 

 Nämndkostnader 906 1 543 
 

1 543 0 
 Gator, vägar 23 840 25 423 246 23 369 2 300 
 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -1 340 -1 957 

 
-1 557 -400 

 Parker 4 992 5 022 17 5 039 0 
 Naturvård 462 963 

 
763 200 

 Teknisk planering  2 563 2 786 -72 2 714 0 
 Bredband 331 0  0 0 
 Översiktsplanering (planprogram) 1 357 1 430 1 000 2 430 0 
 Detaljplanering 359 1 608 -1 000 608 0 
 Miljöutveckling 207 515 

 
515 0 

 Bostadsanpassning 2 959 1 859 
 

2 059 -200 
 Exploatering - verksamhet* 7 603 5 000 

 
4 500 500 

 Avfallsverksamhet -268 0 
 

800 -800 
 Vindkraftverk -483 0 

 
0 0 

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -80 80 0 0 
Summerat 43 489 44 112 271 42 783 1 600 
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Investeringar 
Samhällsutvecklingsnämndens investeringsram är uppdelad i två delar, ena delen är driftinvesteringar och den 
andra utgörs av investeringar med anknytning till exploatering. Nämndens beviljade investeringsram för 2019 
uppgår till 86 200 tkr och den prognostiserade investeringsutgiften uppgår till 47 280 tkr. Främsta anledningen till 
att investeringsutgiften prognostiseras att avvika med 40 500 tkr är att flertalet projekt har skjutits framåt i tiden 
samt att utbyggnadstakten inte fullt ut har stämt överens med investeringsplanen. Investeringsutgiften uppgår till 
11 191 tkr efter 8 månader och såldes förväntas största delen av utgifterna uppkomma under årets sista tertial. 

Investering 
Exploatering 
Samhällsutvecklignsn
ämnden 

Beviljad   
investering
s-ram 2019 

Tilläggsbeslut 
investerings- 
utgift 2019 

Summa 
investerings-
ram 2019 

Prognos 
investering  
helår 

Prognos 
avvikelse 
utgift 

Utgift  
investering  
8 mån 

TRP 
Gredelbyleden/Boängsv
ägen 

8 000  8 000 4 000 4 000 612 

Underhållsasfaltering 
bef. gatunät 4 000  4 000 1 000 3 000 71 

Reinvestering belysning 1 500  1 500 1 500 0 17 
Förtätning belysning 800  800 800 0 0 
TSHÅ 
(Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder) 

2000  2 000 0 2 000 0 

Reinvestering GC-nät 1 000  1 000 500 500 0 
Parkvägen och 
ombyggnad av 
Södervägen 

15 000  15 000 10 000 5 000 5 884 

GC-väg Kölängens 
förskola 7 500  7 500 7 500 0 3 381 

Cykelvägvisning  1 000  1 000 500 500 0 
friluftsåtgärder Kölängen 1 000  1 000 0 1 000 0 
Renovering bef 
anläggningar 1 000  1 000 0 1 000 0 

information och 
tillgängliggörande av 
natur 

100  100 100 0 0 

Järnvägsparken 2 000  2 000 0 2 000 0 
Lokalt åtgärdsprogram 
Knivstaån 2 000  2 000 0 2 000 0 

Parken ospecificerad 
maskin och 
utrustningsinvest. 

500  500 500 0 190 

Återvinningscentral 
löpande ospecificerat 200  200 0 200 0 

Ureahygieniseringsanläg
gning 0 1 580 1 580 1 580 0 0 

Reinvestering ÅVC 800  800 800 0 39 
IT utrustning, 
ospecificerat 300  300 0 300 0 

Nämndens ofördelade 
investeringsmedel* 1000 

 

1000 0 1 000 0 
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       SUMMA 
Samhällsutvecklingsn
ämnd 

49 700 1 580 51 280 28 780 22 500 10 194 

 

  

Investeringar Exploatering 
Samhällsutvecklignsnämnden 

Beviljad   
investerings- 
ram 2019 

Tilläggsbeslut 
investerings- 
utgift 2019 
  

Summa 
investerings- 
ram 2019 
  

Prognos 
investering 
helår 
  

Prognos 
avvikelse 
utgift 
  

Utgift 
investering 
8 mån 

Sågen/Centrum 

      Sågen - Infastruktur 3 000 
 

3 000 3 000 0 224 

 
    

 
 Västra Knivsta 

    
 

 Ängby IP 2 000 
 

2 000 2 000 0 0 
Centrala Ängby - Infrastruktur 10 000 

 
10 000 5 000 5 000 773 

 
    

 
 Alsike 

    
 

 Vrå 1:392 Genova 2 500 
 

2 500 2 500 0 0 

 
    

 
 AR/Brunnby 

    
 

 AR - Infrastruktur 5 000 
 

5 000 1 000 4 000 0 

     
 

 Inköp av mark och fastigheter 
för exploatering 10 000 

 

10 000 5000 5 000 0 

Ofördelade medel exploatering* 4 000 
 

4 000 0 4 000 0 

     
 

 SUMMA EXPLOATERING - 
Samhällsutvecklingsn. 36 500 0 36 500 18 500 18 000 997 
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Socialnämnden 

Socialnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård, äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning, 
individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom 
dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva 
liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.  

En övervägande del av nämndens uppdrag är lagstadgat. Inom hälso- och sjukvården avgörs 
ansvarsfördelningen mellan Knivsta kommun och region Uppsala inte enbart av hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen utan även av de länsövergripande överenskommelser som finns för området. Inom 
övriga delen av nämndens uppdrag utgörs den tongivande lagstiftningen främst av socialtjänstlagen(SoL), lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt tvångslagstiftningen: lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) med flera. Vård- och 
omsorgskontoret är socialnämndens tjänstemannaorganisation i Knivsta. 

Drift 

Sammanfattning 
I ursprungliga kommunbidraget för budget 2019 utökades jämfört med 2018 med 2 357 tkr, därefter med 
ytterligare 1 004 tkr. År 2018 utgjorde dock de extra tillförda medlen 7,6 miljoner, varför nämnden år 2019 totalt 
har haft en budget som minskats med 1,5 % från föregående år.  
De totala nettokostnaderna beräknas dock att öka med 8 % jämfört med 2018 års nettokostnader. Detta beror 
både på ökade volymer, ökade personalkostnader samt minskade intäkter.  
 
Under perioden januari-augusti redovisar socialnämndens verksamheter ett underskott på 19 298 tkr. 
Helårsprognosen för 2019 är ett underskott på 23 290 tkr. 
 
9,2 miljoner av det beräknade underskottet utgörs av ofinansierade kostnader i budgeten samt att en 
verksamhet (Vilhelms gård) var underbudgeterad med ungefär fyra miljoner. Sammantaget gick alltså 
socialnämnden in i år 2019 med ett redan identifierat underskott på cirka 13,2 miljoner. Därtill var samtliga 
placeringar kraftigt underbudgeterade och hade vid ingången av året inte utrymme ens för att finansiera de 
redan då pågående verkställigheterna.  

De utökade kostnader och uteblivna intäkter som är en del av 2019 års utfall är egentligen större än skillnaden 
mellan 13,2 och 23,3 miljoner vilket förklaras med att det beräknade utfallet också inrymmer vissa lägre 
kostnader än budgeterat samt ett flertal genomförda åtgärder så som översyn av placeringar, vakanshållna 
tjänster, ansökta statliga stimulansmedel samt allmän ekonomisk återhållsamhet inom enheterna.   

Den största negativa avvikelsen är inom individ- och familjeomsorgen, vilket förutom ovanstående ofinansierade 
kostnader främst beror på högre kostnader än budgeterat för inhyrd personal samt olika boendeplaceringar för 
barn och vuxna.  

Bokslutsreglering 
Socialnämnden prognostiserar att få återbetala 2 107 tkr av kommunbidrag för beviljade timmar hemtjänst och 
delegerad HSL. Detta beror på att nämnden nu räknar med en mindre ökning av antalet biståndsbedömda 
timmar än det som var utgångspunkten i budgetfördelningen. För de 20 första timmarna assistans till 
Försäkringskassan prognostiseras också ett reducerat kommunbidrag på cirka 935 tkr med anledning av att 
färre personer än beräknat fått beslut om assistans.  
Nämnd- och styrelseverksamhet  
Verksamheten beräknas gå med ett underskott på 46 tkr vilket beror på höjda timarvoden till politiken samt att 
lönekostnad för nämndsekreterare enbart täcks till 75% trots 100% tjänst.  

Flyktingmottagande  
Verksamheten prognostiseras gå med underskott på 3 967 tkr under 2019.  
Underskottet för hela flyktingblocket beror på att enheten för barn och unga haft lägre intäkter än beräknat från 
Migrationsverket samt högre kostnader för inhyrd personal. 
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I budgeten för flyktingmottagandet inom barn och unga ingick förväntade schablonintäkter samt kommande 
återsökningar för år 2019 med nästan fem miljoner mer än vad som nu prognostiseras. Därutöver har 
Migrationsverket i år avslagit flera återsökningar som gjordes förra året avseende år 2017 och 2018. Eftersom 
dessa återsökningar var inbokade som intäkter för i år blir dessa uteblivna intäkter nu en kostnad på cirka 4,5 
miljoner för innevarande år.  
 
Att totala underskottet för flyktingmottagandet i år, trots ovanstående, inte blir högre än knappt fyra miljoner 
beror dels på att kostnaderna för placeringar för målgruppen inom barn och unga minskat mer än vad som var 
beräknat i budgeten samt att vuxenenheten beräknas få högre intäkter från Migrationsverket än såväl budget 
som tidigare prognos.  

Den stora utmaningen har varit att få en korrekt prognos av verksamheten på enheten Barn och Unga. En 
bidragande orsak har varit avsaknad av fast enhetschef. Mellan ekonomiuppföljningen per juli månad och 
delårsbokslutet per augusti har enheten dock sett över sin prognos och gjort nya bedömningar i varje enskilt 
ärende.  

Arbetsmarknadsåtgärder  
Verksamheten visar på ett prognostiserat överskott för 2019 på 422 tkr. 
Överskottet beror främst på vakanser inom verksamheten Stegen, samt lägre kostnader än budgeterat för 
feriearbetare. Totalt har det erbjudits 76 platser för feriearbetande ungdomar.  

Vård och omsorg enligt SoL och HSL  
Estrids gård har gjort kostnadsanpassningar för att konkurrera på lika villkor som Vilhelms gård, vilket man 
också har lyckats med trots flera utmaningar såsom utökat vikariebehov i och med schemaomläggning vid heltid 
som norm, hemtagande av mycket vårdkrävande patient, med mera.  

Vilhelms gård har fått en ny utförare Vardaga från 1 juli, vilket resulterade i lägre kostnader för socialnämnden 
jämfört med föregående leverantör, men däremot var verksamheten underbudgeterad och redovisar därför ett 
underskott.  

På totalen beräknas dock området Vård- och omsorg enligt SoL och HSL uppvisa ett överskott på 570 tkr vid 
årets slut som förutom några mindre överskott främst kommer från lokalkostnader för som har blivit billigare, 
samt Estrids gård går plus 1 500 tkr i senaste prognos.  

Hemtjänst och delegerad HSL  
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott för 2019 på -913 tkr. Resultatet inrymmer både ett större 
underskott hos hemtjänst i egen regi och ett stort överskott hos biståndsenheten. Hemtjänsten i egen regi har 
dels fått betydligt lägre intäkter än vad som budgeterats eftersom biståndsvolymerna inte heller ökat från 
föregående år samt fått ökade personalkostnader, till viss del kopplat till gemensam bemanning.  

På totalen visar hemtjänsten per augusti visar ett högre underskott på -2 858 tkr men ett effektiviseringsarbete 
pågår inom hemtjänst i egen regi och vid tid för delårsbokslut bedöms ett mindre negativt resultat alltså kunna 
nås innan årets slut.  

Vård och omsorg enligt LSS och SFB  
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med – 1 818 tkr. Underskottet utgörs främst av högre 
bemanningskostnader och högre kostnad för externt köpta boendeplatser än budgeterat.   

Hjälpmedel  
Verksamheten ingår i både SoL och LSS. Årsprognos för verksamheten ligger på - 710 tkr. Kostnader för 
hjälpmedel har ökat i år mer än vad det var budgeterat, på grund av kraftiga prishöjningar från en 
hjälpmedelsleverantör, större valmöjligheter för brukare, samt upphandling av bredare sortiment av hjälpmedel. 
Därutöver har HUL i Uppsala kommit med försämrad prognos per augusti med ett beräknat underskott på 2 668 
tkr, vilket i sin tur ökar Knivsta kommuns kostnader för den fasta avgiften till HUL med 121 tkr.   

Färdtjänst och riksfärdtjänst  
Verksamhetens underskott beräknas landa på -1414 tkr för år 2019.  
Redan vid budgetarbetet inför 2019 har det varit känt att den tilldelade kommunbidraget för verksamheten inte 
skulle räcka för att täcka årets kostnader. Utifrån det behov som identifierades inför år 2019 blev verksamheten 
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underfinansierad med 860 tkr för att komma in i ram. Detta underskott har sedan utökats. Upphandling av en ny 
färdtjänst leverantör pågår och är i sitt slutskede, vilket förväntas minska kostnaderna inför nästa år.  

Förebyggande verksamhet  
Inom förebyggande verksamhet inryms Lyckträffen samt delar av Stegen. Dessa verksamheter beräknas vid 
årets slut redovisa ett överskott på 1 600 tkr, vilket beror på minskade kostnader för lokaler för just 2019, där en 
gammal uppbokad hyreskostnad visade sig bli lägre än väntat. En del av förebyggande verksamheten Stegen 
bedrivs i blocket arbetsmarknad och en del av kostnaderna har därmed flyttats dit. Därutöver har vakanser under 
vissa perioder av året bidragit till överskottet. 

Individ- och familjeomsorg, vård och stöd  
Verksamhetsområdet prognostiseras att gå med underskott på -17 822 tkr. En av orsakerna till detta är att just 
detta block hade en stor del av de ofinansierade kostnader i budgeten som beskrivits. Blocket var 
underfinansierat med 11 700 tkr. Därutöver är största orsaken den inhyrda bemanningen. Fördyringen för den 
inhyrda bemanningen beräknas bli cirka sju miljoner jämfört med budgeterade löner och återfinns nästan i sin 
helhet inom enheten Barn och unga.  

Under hela året har förvaltningen arbetat med rekryteringar och innan våren var slut såg prognosen betydligt 
bättre ut för hösten. Uppsägningarna har dock fortsatt, så trots att även nyanställningarna fortsatt har inte den 
inhyrda bemanningen kunnat avslutas i enlighet med tidigare bedömningar.  

Inom individ- och familjeomsorg, vård och stöd, har socialnämnden vid årets början avsatt 2 500 tkr i 
kommunbidrag för ett arbete som förebygger placeringar. Två projekt startades i maj och är fullbemannade från 
hösten: ”Hemmasittare” och ”Familjeteam” som är biståndsbedömda insatser till barn och familjer i stort behov 
av stöd. Kostnaderna för projekten får inte helårseffekt under 2019 och därför kommer just dessa verksamheter 
att redovisa ett överskott på ungefär 1 400 tkr för 2019, vilket minskar ner det totala underskottet inom blocket.   

Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd  
Verksamheten förväntas landa på utfallet 9 044 tkr vilket innebär ett litet överskott om 97 tkr. Resultatet för årets 
första åtta månader indikerar ett större överskott än så men dels förväntas viss kostnadsförskjutning från 
flyktingmottagande till försörjningsstöd när ensamkommande barn blir vuxna och dels brukar julmånaden 
innebära ett något högre utfall än under året.  

Åtgärder för budget i balans  
Inom förvaltningen råder allmänt en hög kostnadsmedvetenhet. Om arbetsledningen i de olika enheterna alltid 
hade tagit in vikarier vid sjukdom och ledigheter eller inte varit nogsamma vid inköp av förbrukningsartiklar med 
mera hade utfallet för förvaltningen blivit betydligt sämre. Därutöver har förvaltningen arbetat med hemtagning 
av ensamkommande ungdomar till kommunens egna stödboende, vakanshållning över längre perioder av flera 
tjänster och indragning av en tjänst. Dock har effekterna av besparingarna ätits upp av de kostnader som 
beskrivits ovan.  

Förvaltningen jobbar fortsatt framöver med att minska sina kostnadsvolymer genom såväl översyn av riktlinjer för 
myndighetsutövningen, översyn av organisation, samverkansformer och arbetsmodeller, lokaler, bemanning 
samt digitalisering. Detta fortlöpande utrednings- och utvecklingsarbete kommer att fortgå även under 2020 och 
framöver.  
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Delårsbokslut  
Delårsbokslut (8 månader) utfall och budgetavvikelse (tkr)  

Nämndens verksamheter 

Netto-
kostnad  
delår 
2018 

KF Budget  
delår 2019 

Tillägg och  
avdrag,   
delår 2019 

Netto-
kostnad  
delår 2019 

Budget- 
avvikelse 
delår 2019 

 Nämndkostnader 871 817 
 

875 -57 
 Vård & omsorg enl SOL och HSL  79 279 82 239 443 80 669 2 013 
 LOV - hemtjänst & delegerad HSL 24 098 24 568 -2 004 25 422 -2 858 
 Insatser enl LSS och SFB 44 439 45 241 -592 46 216 -1 567 
 Färdtjänst/riksfärdtjänst 2 673 2 733 

 
3 810 -1 077 

 Förebyggande verksamhet 3 180 4 529 -1 609 2 132 788 
 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 29 101 24 237 1 802 39 469 -13 430 
 Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 5 249 6 094 

 
5 547 547 

 Flyktingmottagande 4 194 823 
 

4 669 -3 847 
 Arbetsmarknadsåtgärder 
ungdomar/nyanlända 1 646 2 231 

 
2 041 190 

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -600 600 0 0 
Summerat 194 733 192 912 -1 360 210 850 -19 298 

 

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 

Netto-
kostnad  
helår 
2018 

KF Budget  
helår 2019 

Tillägg och  
avdrag,  
helår 2019 

Prognos 
netto-
kostnad  
helår 2019 

Prognos 
budget- 
avvikelse 
helår 2019 

 Nämndkostnader 1 196 1 226 
 

1 272 -46 
 Vård & omsorg enl SOL och HSL  119 235 123 359 664 123 453 570 
 LOV - hemtjänst & delegerad HSL 37 021 36 852 -3 007 34 758 -913 
 Insatser enl LSS och SFB 66 157 67 861 -801 68 878 -1 818 
 Färdtjänst/riksfärdtjänst 4 870 4 099 

 
5 513 -1 414 

 Förebyggande verksamhet 4 482 6 793 -2 500 2 693 1 600 
 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 45 811 36 356 2 704 56 882 -17 822 
 Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 8 262 9 141 

 
9 044 97 

 Flyktingmottagande -1 672 1 234 
 

5 201 -3 967 
 Arbetsmarknadsåtgärder 
ungdomar/nyanlända 2 073 3 347 

 
2 925 422 

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -900 900 0 0 
Summerat 287 435 289 368 -2 040 310 618 -23 290 

 

Volym och nyckeltal 
Volymer ligger i linje med föregående års utfall.  

Volym och nyckeltal 

Utfall 
Volym  
helår 
2017 

Utfall 
Volym  
helår 
2018 

Plan 
Volym  
helår 
2019 

Prognos 
Volym  
helår 2019 

Förändring 
föreg. år 
procent 

Vård & omsorg – hemtjänst/delegerat HSL 73415 72080 76000 71655 -0,6% 
Insatser enl LSS och SFB (Försäkringskassan) 23 22 26 23 4,5% 
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Investeringar 
Investeringen Verksamhetssystem VoO skulle starta igång under 2019, dock har förseningar i upphandlingen 
medfört att medlen kommer att flyttas till 2020 istället. Inga av de övriga investeringarna kommer att genomföras 
i år. 

Investering KF   
investerings- 

ram 2019 

Tillägg 
investerings- 

ram 2019 

Utgift  
investering  

8 mån 

Prognos 
investerings-

utgift  
2019 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2019 

Verksamhetssystem VoO 2500 0 0 0 2500 
Gruppbostad LSS 1000 0 0 0 1000 
Stödboende barn och unga 1000 0 0 0 1000 
E-arkiv 1000 0 0 0 1000 
IT utrustning, ospecificerat 500 0 0 0 500 
Nämndens ofördelade medel 1000 0 0 0 1000 
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Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt 
vuxenutbildning inkl SFI (svenska för invandrare). Grunden för verksamheten är skollag och läroplaner med 
tillhörande kursplaner. 
Verksamhetsförutsättningar 
Nämnden har tilldelats medel för 2019 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 2019 (MoB). 

Det kommunala gymnasiet har kompenserats för sprint-kostnader med 750 tkr, medan budgeten för svenska för 
invandrare har reducerats med 150 tkr och grundsärskolan med 1 000 tkr. Förskolebudgeten har tilldelats 850 
tkr för ytterligare volymjustering och grundskolebudgeten 3 812 tkr avseende bibehållen verksamhetsnivå. 
Förskola, grundskola samt internt och externt gymnasium har volymreglerats. Budgeten för förskola, 
gymnasieskola internt, vuxenutbildning och SFI har indexerats upp med 1 procent jämfört med 2018, medan 
grundskola och grundsärskola har indexerats upp med 2 procent och budgeten för nämndkostnader är 
oförändrad jämfört med 2018. Indexeringen av verksamheterna innebär ett effektiviseringskrav i förhållande till 
SKL:s beräknade kostnadstryck på 2,9 procent 2019. 

I MoB ligger ett effektiviseringsavdrag för nämnden på -1 950 tkr. Halva summan har fördelats per verksamhet i 
nämndbudgeten 2018 och denna fördelning kvarstår 2019. Den kvarstående hälften på 975 tkr har fördelats med 
10 tkr per verksamhet för gymnasiet internt, vuxenutbildning, svenska för invandrare, ungdomsverksamhet samt 
kulturskola och med 925 tkr för grundskolan 2019. 

Ett tillägg på 2 300 tkr har gjorts på grundskolan från KS:s budget avseende 1:1 för grundskolan. 

 

Drift 
Utbildningsnämndens utfall (resultat) till och med augusti 2019 uppgår till +14 025 tkr. Den största delen av 
överskottet förklaras av redovisningen av semesterlöneskulden som ligger som en negativ kostnad efter 
sommarsemestrarna (12 350 tkr). Andra förklaringar är att kostnaden för grundskolan är högre på ht än på vt på 
grund av ett högre elevantal samt att hyran för Norrgården har tillkommit först från och med juni samtidigt som 
kommunbidraget fördelas jämnt under året. Förklaringsposterna till verksamheternas prognostiserade över- 
respektive underskott enligt nedan utgör ytterligare förklaringar. 

Nämndens nettokostnader har ökat med 7,2 procent jämfört med augusti föregående år till följd av prishöjningar, 
löneökningar, en växande befolkning samt ambitionsnivå. Kostnadssidan ökade med 35 500 tkr och totala 
intäkter (exklusive kommunbidrag) med 5 600 tkr. De största kostnadsposterna utgörs av löner samt av köp av 
huvudverksamhet från andra kommuner och fristående aktörer. Uppsala kommun är den största mottagaren. 
Den största intäktsposten är statsbidrag, vilka har ökat med 13 procent eller 2 800 tkr jämfört med 
delårsbokslutet 2018. 

Utbildningsnämndens helårsprognos uppgår till +850 tkr, en förbättring med 30 tkr jämfört med föregående 
prognos (juli), och nämnden beräknas således nå resultatmålet 2019 om 850 tkr. Underskott kvarstår inom 
verksamheterna internt gymnasium, vuxenutbildning och svenska för invandrare. Överskott finns inom förskola 
och grundskola och de övriga verksamheterna uppvisar budget i balans. 

Det prognostiserade överskottet utgörs delvis av det besparingspaket som beslutades under våren. Dessutom 
har ett överskott uppstått till följd av att statsbidraget för minskade barngrupper fallit ut högre än förväntat och att 
ett statsbidrag för lärarassistenter tillkommer från och med oktober. Reviderade hyresavtal för Alsike skola och 
Thunmanskolan har reducerat hyreskostnaden med 800 tkr jämfört med budget, tjänster har vakanshållits inom 
den centrala förvaltningen och kompetensutvecklingen har hållits på en lägre nivå än planerat. 

Två kommunala förskolechefsområden prognostiserar underskott, varav den nya Norrgårdens förskola till följd 
av att fyra i stället för de ursprungligt planerade fem avdelningar öppnats under hösten. 

Fyra av nio kommunala grundskolor uppvisar underskott. Anledningarna är flera, det handlar om faktorer såsom 
färre elever än budgeterat under höstterminen och svårigheter att anställa deltidspersonal. 
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Små klasser inom vissa program och elever i behov av stödresurser gör det svårt att bedriva verksamheten inom 
budgetramarna för det interna gymnasiet. 

Endast utbildningar och kurser som kommunen är skyldig att bevilja enligt lag har beviljats under året inom 
vuxenutbildningen, trots detta uppgår underskottet till 850 tkr. 

SFI:s prognos har förbättrats under året till följd av ett högre statsbidrag – schablonersättning för nyanlända - 
och verksamheten ligger därmed 100 tkr ifrån budget i balans trots att utbildningsnämnden har fått avslag på sin 
begäran om ytterligare medel från KS Prioriterade medel. 

För kommunala enheter eller verksamheter som prognostiserar ett negativt resultat har bedömningen gjorts att 
ytterligare neddragningar har alltför långtgående negativa effekter på verksamheten. Totalt sett går dock den 
kommunala förskole- och grundskoleverksamheten samt nämnden som helhet med överskott. 

Faktorer som kan komma att påverka årets slutliga resultat är bland annat att semesterlöneskulden kan avläsas 
korrekt först efter årsskiftet samt sent beviljade statsbidrag, exempelvis det nya statsbidraget avseende 
lärarassistenter. 

Delårsbokslut (8 månader) utfall och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 

Netto-
kostnad  
delår 
2018 

KF 
Budget  
delår 
2019 

Tillägg,  
avdrag och 
omfördeln.,  
delår 2019* 

Netto-
kostnad  
delår 
2019 

Budget- 
avvikelse 
delår 
2019** 

 Nämndkostnader 677 965 -117 802 47 
 Förskola, barn 1-5 år 123 200 137 087 -3 641 128 735 4 711 
 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 224 673 254 396 -2 069 240 906 11 421 
 Grundsärskola 6 057 6 423 191 6 616 0 
 Gymnasieskola, internt 4 616 4 611 -7 5 396 -792 
 Gymnasieskola, externt 51 057 54 109 2 362 56 471 0 
 Gymnasiesärskola 3 184 2 789 473 3 263 0 
Vuxenutbildning 2 276 2 535 -7 3 578 -1 050 
Svenska för invandrare 2 401 2 059 -7 2 363 -311 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% 

 
-1 287 1 287  

 Summerat 418 142 463 688 -1 534 448 129 14 025 
 

*Avser lönesatsning från KS:s pott för Aktiv personalpolitik, bokslutsreglering mot volym respektive mot faktisk kostnad, 1:1-
satsningen samt fördelning av effektiviseringsavdraget. 

**Avser nettokostnadsutfallet i augusti 2019 jämfört med KF:s budget för 8 månader inklusive eventuella tillägg, avdrag och 
omfördelningar av kommunbidrag. 
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Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 

Netto-
kostnad  
helår 
2018 

KF 
Budget  
helår 
2019 

Tillägg,  
avdrag och 
omfördeln.,  
helår 2019* 

Prognos 
netto-
kostnad  
helår 2019 

Prognos 
budget- 
avvikelse 
helår 
2019** 

 Nämndkostnader 938 1 448 -175 1 273 0 
 Förskola, barn 1-5 år 186 846 205 631 -5 462 197 389 2 780 
 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 361 108 381 594 -3 103 378 331 160 
 Grundsärskola 8 885 9 635 67 9 702 0 
 Gymnasieskola, internt 5 544 6 916 -10 8 036 -1 130 
 Gymnasieskola, externt 79 137 81 164 6 299 87 463 0 
 Gymnasiesärskola 4 961 4 184 1 124 5 308 0 
Vuxenutbildning 3 674 3 802 -10 4 641 -849 
Svenska för invandrare 3 783 3 088 -10 3 189 -111 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% 

 
-1 930 1 930 

  Summerat 654 876 695 532 650 695 334 848 
 

*Avser lönesatsning från KS:s pott för Aktiv personalpolitik, bokslutsreglering mot volym respektive mot faktisk kostnad, 1:1-
satsningen samt fördelning av effektiviseringsavdraget. 

**Avser nettokostnadsprognosen för helåret 2019 jämfört med KF:s budget inklusive eventuella tillägg, avdrag och 
omfördelningar av kommunbidrag. 

Volym och nyckeltal 

Volym och nyckeltal 
Utfall Volym  
helår 2018 

Plan Volym  
helår 2019 

Prognos 
Volym  
helår 2019 

Förändring 
föreg. år 
procent 

Förskola, barnantal           1 333               1 402                  1 352     1% 
Grundskola, elevantal           3 036               3 140                  3 081     1% 
Internt gymnasium, elevantal                42                    50                        50     19% 
 

Volymerna avser barn och elever folkbokförda i kommunen. Volymerna har ökat jämfört med 2018 på grund av 
befolkningstillväxten i kommunen. Sjögrenska gymnasiet har ökat mycket procentuellt sett, men från en låg nivå.  

  



86 (88) 

86 
 

Investeringar 
 KF   

investerings
- 

ram 2019 

Utgift  
investerin

g  
8 mån 

Prognos 
utgift 

investerin
g  

2019 

Prognos 
avvikelse 
investerin

g 2019 

Alsike skola, Inventarier och läromedel           400     345 400 0 
Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel           200     

 
200 0 

Genomförande IT-plan, IT-investeringar           100     
 

0 100 
Lagga/Långhunda förskola & skola, Inventarier och 
läromedel           100     59 100 0 
Ängbyskolan, Inventarier och läromedel           600     94 300 300 
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel           200     68 200 0 
Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk inventarier och läromedel             75     66 75 0 
Diamantens fsk, Inventarier och läromedel             75     4 75 0 
Gredelby förskola, Inventarier och läromedel           100     30 100 0 
Högåsskolan, Inventarier och läromedel           250     23 250 0 
Ny skola Alsike Nord, Inventarier och läromedel        4 500     2 288 3 000 1 500 
Segersta skola, Inventarier och läromedel           200     206 200 0 
Högåsskolans fsk, Inventarier och läromedel             75      0 75 
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel             75      0 75 
Ny förskola Kölängen, Inventarier och läromedel        1 400     1 276 1 400 0 
Tallbacken/Tärnan, Inventarier och läromedel           200      100 100 
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel             75     26 0 75 
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel             75      0 75 
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel           200      200 0 
Verktygslådan inventarier och läromedel             75      0 75 
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel           100     29 100 0 
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel             75      75 0 
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel             75      0 75 
IT utrustning, ospecificerat        3 000      0 3 000 
Nämndens ofördelade investeringsmedel        1 000      0 1 000 
    0 
SUMMA Utbildningsnämnden      13 225     4 513         6 775     6 450 
 

Ny förskola Kölängen avser Norrgårdens förskola och Ny skola Alsike Nord avser Adolfsbergsskolan. Investering 
i IT-utrustning är ej aktuell, då utrustning hyrs även fortsättningsvis. Adolfsbergsskolan har genomfört största 
delen av investeringen 2018. Nämndens ofördelade investeringsmedel beräknas inte gå åt 2019.  
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Kommunrevision, valnämnd och överförmyndarnämnd 
 
Kommunrevisionens arbete genomförs inom tilldelade budgetramar, utfallet efter 8 månader ligger något under  
tilldelad budgetram. Nollprognos lämnas för kommunrevisionen.  
 
Valnämnden, under maj månad genomfördes Europaparlamentsvalet, utfallen för 8 månader är 324 tusen 
kronor. Utöver kostnaderna för valet finns även politiska arvoden för nämndens ledamöter. En mindre överskott 
prognosticeras för valnämnden (136 tusen kronor).  
 
Överförmyndarnämnden består av 2 verksamheter, politisk verksamhet och flyktingverksamhet. Nämndens 
resultat för 8 månader är 1,7 miljoner kronor, vilket förklaras av lägre kanslikostnader (löne- och 
verksamhetskostnader) samt färre ärenden för ensamkommande barn. Gemensamma nämndens helårsprognos 
är ett överskott på 1,9 mnkr. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen. Knivsta kommuns andel av 
överskottet för medlemsavgiften är 3,4 procent eller 63500 kronor. Utöver kostnaden för medlemsavgiften 
bekostar respektive kommun sina egna kostnader för politiska arvoden (Knivsta kommuns tillsatta ledamot i 
överförmyndarnämnden). Prognosen för verksamheten bedöms vara 0 kronor vid årets slut. 
 
Delårsbokslut (8 månader) utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 

Netto-
kostnad  
delår 2018 

KF Budget  
delår 2019 

Tillägg 
och  
avdrag,   
delår 
2019 

Netto-
kostnad  
delår 
2019 

Budget- 
avvikelse 
delår 
2019 

Valnämnd 47 107 400 324 183 
Överförmyndarverksamhet 1 015 872 0 746 126 
Kommunrevisionen 575 565 0 343 222 

      Prognos helår och avvikelse (tkr) 
     

Nämndens verksamheter 

Netto-
kostnad  
helår 2018 

KF Budget  
helår 2019 

Tillägg 
och  
avdrag,  
helår 
2019 

Prognos 
netto-
kostnad  
helår 
2019 

Prognos 
budget- 
avvikelse 
helår 
2019 

Valnämnd 759 160 400 424 136 
Överförmyndarverksamhet 1 513 1 308 0 1 308 0 
Kommunrevisionen 901 848 0 848 0 
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Ordlista 
 

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. 
 
Avsättningar Ekonomisk förpliktelse som till storlek eller förfallotid inte är helt bestämd. 
 
Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen 

använt respektive anskaffat sitt kapital. 
 
Eget kapital Kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års ackumulerade överskott. 
 
Finansieringsanalys Visar hur en räkenskapsperiods investeringar och löpande verksamhet har 

finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 
 
Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjas inom verksamheterna. 
 
Kapitalkostnader Benämning för ränta, internränta och avskrivningar. 
 
Kortfristiga skulder Skulder och lån med löptid understigande ett år som hänförs till den löpande 

verksamheten. 
 
Likviditet Beskriver betalningsberedskapen på kort sikt. 
 
Långfristiga skulder Skulder och lån med löptider längre än ett år. 
 
Omsättningstillgångar Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda 

för stadigvarande bruk. 
 
Resultaträkning Visar det finansiella resultatet av årets verksamhet. Det finansiella resultatet är den 

förändring av det egna kapitalet som årets verksamhet inneburit. 
 
Periodisering Fördelning av intäkter och kostnader på den redovisningsperiod till vilken de hör. 
 
Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet 

avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt. 
 
Soliditet Speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Soliditeten är det egna kapitalet 

i förhållande till de totala tillgångarna, det vill säga visar graden av egna 
finansierade tillgångar. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anna-Carin Näreskog Datum SUN-2019/415 
Kommunansvarig, Roslagsvatten  2019-06-14   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 
SUN-2019/415 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att  
fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa 
den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2020-01-01 eller snarast efter 
kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 
kommunfullmäktige bemyndigar 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 9 % från och med 1 januari 2020. 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 ska 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 9 % från och med 1 januari 2020. 
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 9% höjning  
Anläggningsavgift (kr) 243 150 265 034  
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 9% höjining  
Anläggningsavgift(kr) 922 710 1 005 754  
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 
 
Bifogas 
Hemställan till KF om ny VA-taxan 
Tjänsteutlåtande till KNIVAB om ny VA-taxa 2020 
Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunansvarig VA (Roslagsvatten) 
Knivstavatten AB 
Roslagsvatten AB 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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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 2020-01-01 
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 

att kommunfullmäktige bemyndigar 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 ska 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 9 % från och med 1 januari 2020. 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 anläggningsavgifterna, § 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   83 590 kronor, 91 113 kronor 

b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om  56 620 kronor, 61 716 kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta om    68 kronor, 74 kronor 

d) en avgift per lägenhet om    48 540 kronor, 52 909 kronor 

 

Avgiftens storlek 

Nedan redovisas kostnadsförändringen för 2 olika typfastigheter om föreslagna beslut antas.  
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Typhus A Nu 9% höjning  

Anläggningsavgift (kr) 243 150 265 034  

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 9%  

Anläggningsavgift (kr) 922 710 1 005 754  

Brukningsavgift (kr/år) 81 400 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 analysen av 2018 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 2018). 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 2018 för grannkommuner till Knivsta ser det ut enligt 
nedan: 

 
Figur 2 Anläggningsavgiftens storlek i de olika kommunerna för en fastighet enligt definitionen "Typhus A". 
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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 9% 

att  kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2020-01-01 
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 

att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten AB styrelse 
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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 91 113 kronor 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om 61 716 kronor 
c) en avgift per m2 tomtyta om  74 kronor 
d) en avgift per lägenhet om 52 909 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. 

 

  



6  

§ 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. 
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Den kommunala brukningsavgiften för vatten och avlopp för en normalvilla är 
ca 600 kr per månad som ett medelvärde för Sveriges kommuner. Det är en ök-
ning med 3 % jämfört föregående år. Sett till utmaningar och investeringsbehov 
borde dock höjningen snarare ha varit det dubbla. Anledningen till den begrän-
sade höjningen är främst att de kommunala VA-organisationerna många gånger 
är små och inte har tillräckliga personella resurser för att genomföra nödvändiga 
investeringar. I framtiden kommer VA-taxorna med största sannolikhet att öka 
markant och även bli alltmer känsliga för förändringar i ränteläget.

Kommentar till 2018 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 genomfört en utredning om framtida investeringsbehov för 
kommunalt vatten- och avlopp. Dessa utredningar och undersökningar ligger, tillsam-
mans 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 samman-
ställdes 2017 och 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 större 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.

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.
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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 behöver 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 med 4 % per år 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 beror på kapitalkostnader för genom-
förda 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 snabbare än de bytts ut. Det innebär att da-
gens abonnenter inte betalar en avgift som motsvarar 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 statsbidrag eller tidigare brukargenera-
tioner. När dagens ledningar och reningsverk successivt ersätts av nya investeringar 
kommer dock dessa att vara finansierade med lån på vanligt sätt. Det innebär markant 
ökande kostnader bara att upprätthålla dagens prestanda.

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.

Att analysera VA-taxor
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.

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. 
152 kommuner deltog i 2017 års undersökning. På Svenskt Vattens hemsida finns mer information om verktyget 
och resultatet i en nationell sammanställning.

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, 1 000 m2 
våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2 000 m3/år och 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h.
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Brukningsavgifter
Hur har brukningstaxorna förändrats under 2018?
Tabell 1 sammanfattar medelvärden för den samlade brukningsavgiften för enfamiljs 
respektive flerfamiljshus och hur dessa medelvärden förändrats jämfört med föregå-
ende år.

Tabell 1 Brukningsavgifter 2018, en sammanfattning  

Medel 2018 
Förändring jämfört 
med 2017 års taxa

Kostnad per hushåll 
och månad

Typhus A (enfamilj) 7 291 kr +3,0 % 608 kr

Typhus B (flerfamilj) 68 553 kr +2,6 % 381 kr

Dock gör många kommuner mindre höjningar. Endast en tredjedel höjer med mer än 
3 %. Mer än fyra av tio låter den vara oförändrad eller sänker den. Att medelhöjningen 
ändå blir 3 % beror på att andra kommuner gjort större justeringar. 

Figur 1 Fördelningen av kommunernas förändring av brukningstaxan

Mönstret känns igen från tidigare år: många kommuner avstår från höjningar, men när 
en översyn görs identifieras behov av större förändringar. Se vidare under ”Organisa-
tion och beslutsprocess”.

Hur ser 2018 års förändring ut jämfört med tidigare år? Vad är en rimlig förändring 
av medeltaxan?

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 index är framtaget av Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, och används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av kommu-
nala sektorns kostnadsutveckling. Vi har använt ett underindex för kommunal ”affärs-
verksamhet” där VA-sektorn ingår, detta underindex är något lägre än det publicerade 
PKV.

De senaste åren visar en tydlig trend nedåt för ökningarna av VA-taxan sett ur flera 
aspekter. Den årliga taxeökningen i procent blir allt mindre för varje år, både i absoluta 
tal och jämfört med PKV. Möjligen kan man se ett litet trendbrott i år, nu ökar bruk-
ningstaxans medelvärde mer än förra året, även i relation till indexet PKV affärsverk-
samhet. Tendensen är dock så måttlig att det är svårt att tala om ett trendbrott baserat 
endast på detta år.
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Figur 2 Årlig taxehöjning 2013–2018 jämfört med index PKV-affärsverksamhet (SKL).
 
Även för 2018 kan man konstatera att den genomsnittliga taxehöjningen är låg i för-
hållande till verkliga behov. Svenskt Vatten gör precis som förra året bedömningen att 
en rimlig nivå på höjning av medelvärdet motsvarar 4 % för ökade investeringar och en 
ökning motsvarande index PKV affärsverksamhet för allmänna kostnadsökningar. Det 
skulle innebära en generell höjning som är mer än dubbelt så stor som årets höjning.

En annan konsekvens av ökande investeringar är att räntekänsligheten ökar.
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Räntekänslighet vid ökande investeringar:  
Exempel från Stockholm Vatten och Avfall AB.

De senaste tre årens taxehöjningar har i huvudsak finansierat den omfattande 
utbyggnaden av VA- infrastrukturen i staden, ökade ambitioner avseende förny-
elsetakt i nätet och planeringsresurser för ytterligare utbyggnad av verksamheten 
för att möta befolkningstillväxten, klimatförändringar och omvärldens krav.

I ett större projekt (SFA-projektet) förnyas stadens avloppsvattenrening. Det be-
fintliga reningsverket i Henriksdal utvecklas till ett av världens mest moderna re-
ningsverk. Stadens andra reningsverk stängs och en ny 14 km lång avloppstunnel 
dras 30–90 meter under marken från Bromma till Sickla. I förslaget till reviderat 
genomförandebeslut för SFA-projektet anges att den direkta finansieringen av 
projektet med ny tidplan ger följande effekt; för perioden 2021–24 beräknas 
erforderlig årlig taxehöjning till 5,5 % varav 3,5 % avser täcka finansieringen 
av SFA och 2,0 % för att täcka inflationsförväntningarna. Vid årets förnyade 
bedömning av taxeutvecklingen antas en årlig höjning 2019–21 som följer en 
allmän kostnadsutveckling om 2 % som tillräcklig.

Tidigare har belåningen i förhållande till anläggningens värde varit tämligen låg, 
bland annat för att många större investeringar legat långt tillbaka i tiden. Med 
nya stora projekt som genomförs behövs stora lånefinansierade investeringar. Be-
räkningen av det framtida behovet av taxehöjningar har skett utifrån nuvarande, 
mycket låga, ränteläge och bolagets kraftigt ökande upplåning innebär att sti-
gande räntor skulle få stor effekt på resultatet. 

För att kompensera för en räntehöjning med 1,0 procentenhet 2019 erfordras 
en höjning av VA-taxan med 8 procentenheter utöver den höjning om 2 % som 
ligger i planen. En höjning i ränta med 1,5 procentenhet ger på samma 12 pro-
centenheter i taxehöjning utöver planen.

Naturligtvis är volymen på Stockholm Vatten och Avfalls investeringar i absoluta 
belopp exceptionell givet stadens storlek. Dock är inte effekten på budget och 
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Varför är taxorna olika höga i olika kommuner?
En normalvilla betalar mellan 3 247 och 11 811 kr per 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.

Skillnaderna i avgiftsnivå beror främst på de olika förutsättningar som påverkar kost-
naderna för att hantera vatten- och avlopp; t ex storlek, läge, typ av bebyggelse, av-
stånd, topografi, befolkningstäthet, antalet verksamhetsområden, råvattenkälla 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. 

I figuren nedan illustreras spridningen av den årliga brukningsavgiften i olika kom-
muner:

räntekänslighet nödvändigtvis väsensskild från en mindre kommun som tidigare 
varit lågt belånad och sedan i förhållande till sin storlek genomför stora investe-
ringar för återinvestering och utveckling av infrastrukturen för VA. Det innebär 
även i detta fall att belåningen i förhållande till budget kraftigt ökar och därmed 
ökar räntekänsligheten.  

 Figur 3  Spridning av brukningsavgifter för en normalvilla (typhus A) mellan kommuner 
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Tittar vi närmare på vilka kommuner som har hög respektive låg taxa framträder ett 
tydligt mönster:

Av de kommuner med lägst < 5 00 kr/år för en normalvilla 
är ca ¾ antingen tätorter med mer än 75 000 invånare 
eller kranskommuner till en storstad. I denna typ av 
bebyggelse är det korta ledningslängder per betalande 
abonnent och det finns stordriftsfördelar för vattenpro-
duktion och avloppsrening. De kommuner som avviker 
från mönstret och har låga avgift trots andra förutsättning-
ar har i flera fall anläggningstillgångar som är avskrivna av 
historiska skäl. 0
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Av de kommuner med brukningsavgift > 9 500 kr/år 
är nästan samtliga mindre än 16 000 invånare och/el-
ler har en skärgård. De är mer glest befolkade och det 
krävs betydligt större ledningslängder per ansluten, 
dricksvatten- och avloppsreningsverk betjänar avsevärt 
färre personer och ibland krävs speciallösningar p g a 
skärgård, långa avstånd eller topografi.
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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 jämfört med storstad som något i sig anmärk-
ningsvärt, 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. 

Skillnaderna framträder tydligt om man jämför en kommun med låg respektive hög 
avgift.

Tabell 2 Förutsättningar och VA-taxa i Sundbyberg och Högsby

Sundbyberg Högsby

Brukningsavgift normalvilla 4 690 kr/år 11 811 kr/år

Invånare 49 424 6 087

Anslutna till kommunalt VA 49 424 4 510 till vatten,  
4 640 till avlopp

Meter vattenledning/ansluten 1,5 27

Meter spillvattenledning/ansluten 1,3 19

Dricksvattenproduktion Ansluten till Norrvatten som 
levererar dricksvatten till 
600 000 människor i norra 
Storstockholm

6 grundvattenverk

Avloppsrening Ansluten till Stockholm  
Vatten och Avfalls  
avloppsrening

6 avloppsreningsverk
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Sundbyberg är en kranskommun till Stockholm och en av Sveriges snabbast växande 
kommuner, Högsby är en liten kommun i Småland och har de senaste tio åren haft 
ett vikande befolkningsunderlag. Sundbyberg har tio gånger så många anslutna på en 
mindre, urbaniserad yta medan Högbsy är glesare befolkat. Varje betalande i Högsby 
måste därför betala för upprätthållande och återinvestering i 15–18 ggr mer ledning 
per person. I Storstockholmsområdet har den höga befolkningstäthet möjliggjort stora 
regionala anläggningar för dricksvattenproduktion och avloppsrening. Sundbyberg 
kan därför ansluta sig till stora verk med flera hundratusen anslutna och god skaleko-
nomi medan Högsby på grund av sina naturgivna förutsättningar har flera små vat-
ten- och reningsverk med i snitt mindre än tusen anslutna. Skillnaden i förutsättningar 
är således mycket stora, samtidigt gäller samma principiella utgångspunkter för när 
kommunalt VA ska tillhandahållas och vilka krav som ska uppfyllas. 

Skillnaderna i förutsättningar mellan Sundbyberg och Högsby är ganska typiska för 
låg- respektive högtaxekommuner. 

Anläggningsavgifter
Årets anläggninsgavgifter samt förändringen från 2017 presenteras i tabell 3 nedan.

Tabell 3 Anläggningssavgifter 2018, en sammanfattning

Medel 2018 Förändring jämfört med 2017 års taxa

Typhus A (enfamilj) 138 651 4,2 %

Typhus B (flerfamilj) 449 144 3,9 %

 
Spridningen är dock stor, mellan 37 500 kr och 274 000 kr för en normalvilla. Det 
finns skillnader i genomsnittlig kostnad för utbyggnad av VA, t ex beroende på vilken 
typ av utbyggnad som dominerar. 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 kommunen 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. 

Figur 4 Spridning av anläggningsavgifter för en normalvilla (typhus A) mellan kommuner
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Tittar man närmare på vilka kommuner som har relativt hög respektive relativt låg 
anläggningsavgift framträder ett tydligt mönster:

Kommuner med iögonfallande låga anläggningstaxor 
återfinns till stor del i Norrlands inland, mindre gles-
bygdskommuner och bruksorter. Här kan det dels 
handla om att man har så pass få nyanslutningar 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 behålla invånarantal och vill framstå som 
attraktiva för boende och inflyttning.
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Kommuner med jämförelsevis högre anläggningstaxor 
(högre täckningsgrad) utgörs huvudsakligen av krans-
kommuner i 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 fastigheterna högt och det är 
lättare att ta ut anläggningsavgifter som i högre grad 
täcker kostnaden för anslutning. 0
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Dock har några storstäder som Stockholm, Malmö och Uppsala relativt låga anlägg-
ningsavgifter. En möjlig förklaring skulle kunna vara att här dominerar utbyggnad ge-
nom förtätning där kostnaderna inte är lika höga och man når en högre täckningsgrad 
med lägre avgift.

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 2018? I figur 5 nedan visas hur kommu-
nerna ändrat sina anläggningsavgifter för en normalvilla innevarande år.

Figur 5 Förändring av anläggningsavgifter för typhus A (normalvilla) i Sveriges kommuner 
2018. Andel av kommuner som förändrat inom angivet intervall.

 
Precis som tidigare år har många kommuner valt att lämna sina anläggningstaxor oför-
ändrade samtidigt som ett mindre antal gör kraftigare höjningar. Dock kan man se en 
liten tendens till att färre lämnar taxan oförändrad eller sänker. Det är positivt, även om 
tendensen så här långt är svag och kan vara en tillfällighet. 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 täckningsgrad. 

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-
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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.

Det är viktigt att alla kommuner ser över framtida behov av nyanslutningar och analy-
serar vilken effekt det får på ekonomin utifrån dagens taxenivåer. 

I VA-chefens verktygslåda på Svenskt Vattens hemsida finns förslag till upplägg för att 
systematiskt se över sin anläggningstaxa. 

Organisation och beslutsprocesser
En möjlig delförklaring till att taxorna inte stigit med en takt som motsvarar de natio-
nella analyserna av nödvändiga investeringar är att de långsiktiga behoven för att upp-
rätthålla vatten- och avloppstjänster inte uppmärksammats och behandlats politiskt i 
kommunerna. Närmare en tredjedel av kommunerna uppger att taxan inte behandlas i 
kommunfullmäktige varje år. Det kan finnas olika förklaringar till detta, som att taxan 
höjs med index eller att VA-huvudmannen i enlighet med 34 § Vattentjänstlagen getts 
rätt att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeföre-
skrifter. I många fall kan det dock indikera att långsiktig finansiering av VA och behov 
av taxehöjningar inte är föremål för en årlig analys och politisk diskussion.

Ser man till resultatet för 2017 av Svenskt Vattens hållbarhetsindex finns det visst stöd för 
det antagandet. Två frågor behandlar specifikt den långsiktiga ekonomiska planeringen.

34 %

61 %

5 %
21 %

39 %

40 %

Finns en flerårsbudget (3–4 år) upprättad? 
Grön= ja detaljerad, Gul=översiktlig och 
Röd=Nej.

Finns en ekonomisk tioårsplan som visar 
hur identifierade investeringsbehov ska 
finansieras?  
Grön= ja, inklusive taxeanalys, 
Gul=översiktlig och Röd=Nej.

Figur 6 Resultat för långsiktig ekonomisk planering i Svenskt Vattens hållbarhetsindex 
2017 (fördelning mellan 152 deltagande kommuner). 

 
Bilden av en kort planeringshorisont återkommer i andra frågor i hållbarhetsindex. 
Särskilt intressant är frågan om plan för förnyelsebehov av ledningsnätet. Endast 13% 
av de deltagande kommunerna har utrett förnyelsebehovet och har en tidsatt förnyel-
seplan. Resultatet för andra frågor visar att kommuner utan plan har en lägre förny-
elsetakt. När kommunerna kommer ikapp med sin förnyelseplanering är det därför 
troligt att utbytestakten av ledningar ökar, vilket är en signifikant investeringskostnad.
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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 finansierade av Svenskt Vatten Ut-
veckling visar att de kommunala organisationerna för vatten- och avloppstjänster har 
god kapacitet för drift, men behöver stärkas för att säkra tjänsternas långsiktiga hållbar-
het. Det handlar dels om att ha kapacitet för planering, strategier och åtgärdsprogram. 
Men även den kommunala beställarrollen (utredning-upphandling-projektledning-
byggledning) behöver stärkas. 

I kommuner med mindre än 20 000 invånare, d v s en majoritet av Sveriges kom-
muner, arbetar 2–3 personer i snitt inom ledning, utredning, planering och bestäl-
larfunktioner. Dessa små organisationer får svårt att genomföra investeringar, oavsett 
om budget finns eller ej. Förstärkta organisationer med flera anställda och inte minst 
fler organisationer där kommuner samverkar kommer att leda till större kapacitet att 
planera och genomföra investeringar samt ta fram underlag för politiska beslut. 

När kraftigare organisationer med kapacitet att investera enligt behov skapas kommer 
förmodligen taxehöjningarna börja närma sig den nivå som motsvarar de verkliga in-
vesteringsbehov.

Slutsatser
Höjningen av brukningsavgifterna i landets VA-taxor är även 2018 låg i förhållande 
till verkliga behov. Svenskt Vatten gör precis som förra året bedömningen att en rimlig 
nivå på höjning av medelvärdet motsvarar 4 % för ökade investeringar plus en ökning 
motsvarande index PKV affärsverksamhet för allmänna kostnadsökningar. Det skulle 
innebära en generell höjning som är mer än dubbelt så stor som årets höjning.

Låga räntor kan vara en del av förklaringen till de begränsade taxeökningarna, men det 
finns fler och troligen mer signifikanta faktorer. Många kommunala VA-organisationer 
är för små för att avsätta tillräckliga personalresurser för investerings- och förnyelse-
planering samt långsiktiga ekonomiska planer. Organisationerna är dimensionerade 
för en tid då investeringar redan var gjorda och fokus låg på drift av anläggningarna. 
Erfarenheter visar att när organisationer stärks, till exempel genom olika samverkans-
lösningar, ökar investeringstakten och eftersatta behov kan börja åtgärdas.

Man bör räkna med att brukningsavgifterna stiger de kommande åren, av flera skäl:

• Investeringar i VA-infrastrukturen behöver öka

• Eftersom investeringar görs i till stor del avskrivna anläggningstillgångar blir den 
relativa effekten på VA-taxan stor.

• Ökande kapitalkostnader och stigande räntor gör VA-taxan mer räntekänslig. 

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.

För anläggningsavgifter är utgångspunkten delvis en annan. Här väljer kommunerna 
graden av kostnadstäckning vid anslutning av tillkommande fastigheter. Dock måste 
den andel av kostnaden för nya anslutningar som inte täcks av anläggningsavgifter fi-
nansieras på annat sätt, vanligen med brukningsavgifter. När trycket i flera kommuner 
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På Svenskt vattens hemsida kan du hitta en fil med samtliga kommuners bruk-
nings- och anläggningsavgifter för typhus A och typhus B. 

Gå till: http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/organisation-och-juridik/va-
statistik/taxeundersokning/ 

På hemsidan finns även fördjupande texter om taxor och ekonomi i VA-chefens 
verktygslåda samt forskningsrapporter och sammanfattande resultatrapporter för 
hållbarhetsindex.

på nya anslutningar ökar måste kommunerna se över sin anläggningstaxa, analysera 
effekten på brukningsavgifterna och identifiera en hållbar modell för VA-taxan. 

http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/organisation-och-juridik/va-statistik/taxeundersokning/
http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/organisation-och-juridik/va-statistik/taxeundersokning/
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Kommunstyrelsen 

Revidering av avfallstaxa 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

1. Den reviderade avfallstaxan antas. 
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Taxan ska täcka kostnader för administration, insamling, och behandling av hushållsavfall 
samt drift av Knivsta kretsloppspark. Kraven på en hög tillgänglighet till avlämningsplatser 
och en miljöriktig behandling av hushållens kärl/säckavfall har, tillsammans med ökade 
utgifter för insamling och behandling, medfört högre kostnader för verksamheten. 
 
Bakgrund 
Avfallstaxan justerades senast 2015-07-01 då hämtavgiften höjdes med 12 %. Taxan ska 
täcka kostnader för administration, insamling, och behandling av hushållsavfall samt drift av 
Knivsta kretsloppspark. Faktorer som bidrar till en högre kostnadsutveckling för 
verksamheten är:  
 

1. Upphandling hämtning av hushållsavfall med kortare avtalstid (13,5 månader) från 
2019-09-01 för att synkronisera med kommunsamverkansavtal (Håbo, Sigtuna, 
Upplands-Bro) inför uppstart av ny systemlösning med bostadsnära hämtningar i 
fyrfackskärl med start 2020-10-16. Upphandlingen resulterade i ett nytt 
entreprenadavtal från och 2019-09-01 med i snitt 47 % högre hämtningskostnader.  

2. Upphandling av behandling av restavfall från hushållens kärl och säckavfall 
resulterade i nytt entreprenadavtal från och med 2019-09-01, med i snitt 44 % högre 
behandlingskostnader. 

3. Upphandling av drift Knivsta kretsloppspark resulterade i nytt entreprenadavtal från 
och med 2020-01-01, med i snitt 42 % högre drift och behandlingskostnader. 

4. Utökade resurser för avfallstjänster (inklusive utredning) inför ny systemlösning för 
avfallshanteringen 2020-10-16. Den nya systemlösningen införs för att möta kraven 
på bostadsnära hämtningstjänster i enlighet med regeringsbeslut.  

5. Utökad service och tjänster för återbruk och avfallsåtervinning och bemanning vid 
Knivsta kretsloppspark. 

6. Ökade mängder farligt avfall innebär högre kostnader för ett miljöriktigt 
omhändertagande. 

7. Mängderna insamlat matavfall ökar vilket medför högre förbrukning av 
matavfallspåsar.  
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En mer genomgripande revidering av taxan planeras under 2020 för ikraftträdande från 
2021. Då har de nya avtalen för den nya systemlösningen med bostadsnära fyrfackskärl trätt 
i kraft. Det är då möjligt att se eventuellt behov av justeringar för de olika 
abonnemangstyperna. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagen förändring hämtning av hushållsavfall: 
Den nu föreslagna justeringen innebär en höjning med 67 kr/månad för det vanligaste 
abonnemanget för småhus (tömning var 14:e dag med normalstort avfallskärl 190 resp.130 
liter matavfallskärl) för hämtning av hushållsavfall. För ett standardabonnemang för småhus 
kommer grundavgiften enligt förslaget att utgöra 52 procent av den totala 
abonnemangskostnaden, mot 48 procent med dagens taxa. Den föreslagna förändringen 
kommer att balansera de förväntade kostnadsökningarna för år 2020.  
 
Föreslagen förändring Knivsta kretsloppspark: 
Knivsta kommuns kretsloppspark tar emot och behandlar grovavfall från kommunens hushåll 
men möjliggör även för småföretagare att lämna mindre mängder verksamhetsavfall genom 
att köpa ett återvinningsklippkort. Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda denna service 
men tjänsten bör bibehållas för att bidra till minskad klimatpåverkan genom kortare 
transporter för avlämning av avfallet. För att kostnaden ska kunna balanseras mot 
behandlingsavgiften behöver därför taxan justeras för att täcka kommunens ökade kostnader 
då det nya entreprenadavtalet träder i kraft januari 2020. Taxan höjs från 180 kr till 360 kr per 
transport för bil med släpvagn eller fordon upp till 3,5 ton. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
  
Övriga underlag för beslut 
Förslag på avfallstaxa 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Avfallsansvarig 
 

Emma Lundberg 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 

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

Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa för hämtning  
av hushållsavfall  
 
Gäller för småhus, 
flerbostadshus, institutioner 
och verksamheter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp:  Taxor 
Diarienummer: KS-2019/709 
Beslutande instans:  Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum: XXXX 
Giltighetstid:   Från och med  

2020-01-01 tills vidare 
Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadschef 
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Knivsta kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall 
För att täcka och fördela kostnaderna på bästa sätt har kommunfullmäktige beslutat att 
följande taxa skall gälla för hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i 
Knivsta kommun. Avgifterna är inklusive moms, om inget annat anges. 
 
Taxan består av 3 delar: 
A. Grundavgift 
B. Tömningsavgifter 
C. Tilläggsavgifter 
 

A. GRUNDAVGIFTER 
 
Avgiften för ett abonnemang består av en gemensam del som alla hushåll och verksamheter 
ska vara med och betala. Denna del, grundavgiften, finansierar kostnader för återvinnings-
central (inklusive investering, skötsel samt vidaretransport och behandling av inlämnat 
avfall), hämtning och behandling av farligt avfall, batteriinsamling, planering, information, 
fakturering och kundkontakt. Dessa kostnader fördelas per kundkategori utifrån hur mycket 
dessa tjänster nyttjas. 
 
 

KATEGORI AVGIFT PER ÅR INKLUSIVE MOMS 
Hushåll med åretruntabonnemang 1 855 kr 

Fritidshus med sommarabonnemang 1 098 kr 

Hushåll i flerfamiljshus 1 072 kr 

Verksamheter och institutionsboende  844 kr 

Uppehåll i hämtning  287 kr 
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B. TÖMNINGSAVGIFTER 
 
Avgifterna avser kostnader för behållare, tömning, transport och behandling. De påverkas av 
avfallsslag, behållarstorlek, hämtningsintervall och dragavstånd mellan insamlingsfordon och 
placeringen av sopkärlet. Kostnaden är därmed rörlig och möjlig att påverka.  
 
 avfall, 160 l säck – 190 l kärl 

FASTIGHETER MED HÄMTNING ÅRET OM (avgift per år inklusive moms) 

Restavfall, 140 l kärl 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Var åttonde vecka  (6-8 tömn./år)   239      277      375      521     
Var fjärde vecka  (13 tömn./år)   442      513      696      969     
Varannan vecka  (26 tömn./år)   884      1 030      1 394      1 939     
      
Restavfall, 190 l kärl 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Var åttonde vecka  (6-8 tömn./år)   324      376      508      708     
Var fjärde vecka  (13 tömn./år)   599      698      945      1 314     
Varannan vecka  (26 tömn./år)   1 200      1 398      1 891      2 632     
Varje vecka  (52 tömn./år) *           2 794      3 782      5 263     
      
Restavfall, 370 l kärl 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Varannan vecka  (26 tömn./år)   2 558      2 863      3 505      3 851     
Varje vecka  (52 tömn./år) *    5 725      7 009      7 700     
Två gånger per vecka  (104 tömn./år) *    11 451      14 018      15 401     
Tre gånger per vecka  (156 tömn./år) *    17 176      21 028      23 101     
      
Restavfall, 660 l kärl 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Varannan vecka  (26 tömn./år)   3 494      3 950      4 295      5 035     
Varje vecka  (52 tömn./år) *    7 899      8 590      10 069     
Två gånger per vecka  (104 tömn./år) *    15 795      17 176      20 138     
Tre gånger per vecka  (156 tömn./år) *    23 693      25 766      30 208     
      
Matavfall, 130 l kärl 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Varannan vecka  (26 tömn./år)   520      577      923      1 270     
Varje vecka  (52 tömn./år) *    1 154      1 847      2 539     
Två gånger per vecka  (104 tömn./år) *    2 308      3 695      5 079     
Tre gånger per vecka  (156 tömn./år) *    3 462      5 540      7 618     
      
Matavfall, 190 l kärl  Endast verksamheter 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Varannan vecka  (26 tömn./år) *    844      1 351      1 857     
Varje vecka  (52 tömn./år) *    1 688      2 701      3 713     
Två gånger per vecka  (104 tömn./år) *    3 377      5 404      7 431     
Tre gånger per vecka  (156 tömn./år) *    5 066      8 106      11 144     
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Matavfall, 370 l kärl 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Varannan vecka  (26 tömn./år)   1 560      1 777      2 843      3 910     
Varje vecka  (52 tömn./år) *    3 554      5 685      7 818     
Två gånger per vecka  (104 tömn./år) *    7 107      11 372      15 637     
Tre gånger per vecka  (156 tömn./år) *    10 661      17 057      23 454     
      
Osorterat avfall, 190 l kärl (under avveckling, kan ej nytecknas) 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Var fjärde vecka  (13 tömn./år)   859      988      1 465      2 066     
Varannan vecka  (26 tömn./år)   1 720      1 974      2 929      4 131     
      

 
Osorterat avfall, 240 l kärl (under avveckling, kan ej nytecknas) 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Var fjärde vecka  (13 tömn./år)   1 087      1 216      1 693      2 294     
Varannan vecka  (26 tömn./år)   2 175      2 430      3 384      4 587     
        
Osorterat avfall, 370 l kärl (under avveckling, kan ej nytecknas) 
 Dragavstånd  0-10 m 10-30 m 30-50 m 
Varannan vecka  (26 tömn./år)    4 196      5 637      6 782     
Varje vecka  (52 tömn./år)    8 391      11 273      13 564     
Två gånger per vecka  (104 tömn./år)    16 783      22 548      27 129     
Tre gånger per vecka  (156 tömn./år)    25 173      38 085      40 691     
      
Osorterat avfall, 660 l kärl (under avveckling, kan ej nytecknas) 
 Dragavstånd  0-10 m 10-30 m 30-50 m 
Varannan vecka  (26 tömn./år)    5 725      7 138      7 879     
Varje vecka  (52 tömn./år)    11 451      14 275      15 756     
Två gånger per vecka  (104 tömn./år)    22 903      28 549      35 776     
Tre gånger per vecka  (156 tömn./år)    34 354      42 825      53 663     

 
⃰  Gäller endast verksamheter 
 
EN- OCH TVÅFAMILJSHUS MED SOMMARHÄMTNING, vecka 18–39 
(avgift per år inklusive moms) 
Restavfall, 140 l kärl 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Var fjärde vecka  (5 tömn./sommar)   171      198      267      372     
Varannan vecka  (11 tömn./sommar)   374      435      589      820     
      
Restavfall, 190 l kärl 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Var fjärde vecka  (5 tömn./sommar)   231      269      363      505     
Varannan vecka  (11 tömn./sommar)   507      591      800      1 113     
      
Matavfall, 130 l kärl 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Varannan vecka  (11 tömn./sommar)   220      245      441      637     
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Osorterat avfall, 190 l kärl (under avveckling, kan ej nytecknas) 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Var fjärde vecka  (5 tömn./sommar)   331      380      564      794     
Varannan vecka  (11 tömn./sommar)   728      835      1 251      1 765     
      
Osorterat avfall, 240 l kärl (under avveckling, kan ej nytecknas) 
  Dragavstånd 0-1,5 m 1,5-10 m 10-30 m 30-50 m 
Var fjärde vecka  (5 tömn./sommar)   419      480      714      1 004     
Varannan vecka  (11 tömn./sommar)   921      1 054      1 581      2 230     
        
⃰  Gäller endast verksamheter 
 

C. TILLÄGGSAVGIFTER 
 
Extrahämtning 
Vid beställd extra hämtning utöver ordinarie hämtningstillfälle debiteras abonnenten en 
framkörningsavgift på 300 kronor samt en avgift på 50 kronor per hämtat kärl. Hämtningen 
utförs inom tre arbetsdagar. Extrahämtning inom ordinarie tur debiteras med 91 kronor per 
kärl. Beställning av extrahämtning görs hos Knivsta kommun – Avfall och återvinning. 
 
Hämtning av extrasäck vid ordinarie hämttillfälle 
Vid beställd hämtning av extrasäck vid ordinarie hämttillfälle debiteras en avgift med 91 
kronor per extrasäck. Hämtning av extrasäck beställs hos Knivsta kommun – Avfall och åter-
vinning, och får göras max 4 gånger per år. 
 
Felsorteringsavgift 
Om avfall blandas felaktigt eller placeras i fel behållare vid upprepade tillfällen trots på-
pekande, kan en avgift på 500 kronor tas ut.  
 
Avgift för oförutsedda tjänster 
För tjänster som inte finns angivna i denna taxa tas en avgift baserad på kommunens själv-
kostnad ut.  
 
Avgift för verksamheter för besök vid Knivsta kretsloppspark 
Verksamheter betalar för besök vid kretsloppsparken med ett klippkort (i stället för via 
grundavgiften som hushåll gör). Korten beställs genom Knivsta kommun – Avfall och åter-
vinning. Priset för kortet är (priser exklusive moms): 
 
Fordonsstorlek Kort för 5 besök Kort för 10 besök 
Personbil med släp 1 800 kr 3 600 kr 
Övriga fordon, max 3,5 ton 2 400 kr 4 800 kr 
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ANVISNINGAR FÖR TAXAN 
 

Kommunens renhållningsansvar 
Avfallshanteringen i kommunen regleras av Miljöbalken och Avfallsförordningen samt 
Knivsta kommuns renhållningsordning. Samhällsutvecklingsnämnden har verksamhets-
ansvaret för den del av avfallshanteringen som är kommunens ansvar. Avdelningen för avfall 
och återvinning på Knivsta kommuns Samhällsbyggnadskontor är verkställande förvaltning. 
Det är bara kommunen eller den som kommunen anlitar eller givit särskilt medgivande som 
får forsla bort avfallet. Avfallet får heller inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt 
omhändertas av någon annan än kommunen utan godkännande av kommunen. 
 
Fastighetsägarens ansvar och avgiftsskyldighet 
Med fastighetsinnehavare avses fastighetsägare eller den som är skattskyldig för fastigheten. 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att informera de som bor eller är verksamma i fastigheten 
om gällande regler för avfallshanteringen. Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig för 
avfallsabonnemang om inte annat överenskommits med Samhällsutvecklingsnämnden. 
Fastighetsägaren ansvarar även för att rengöra sina sopkärl samt att snöröja, sanda och hålla 
vägen till behållaren lätt framkomlig. 
 
Abonnemang - fakturering - ägarbyte 
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad via abonnemang och är således inte skatte-
finansierad. Fastighetsägare är skyldig att inneha abonnemang för hämtning av hushålls-
avfall. Det gäller t.ex. bostadshus, affärer, verkstäder, kontor, skolor, institutioner och för-
valtningar, där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppstår. Abonnemanget anpassas 
efter avfallsmängden. Önskemål om ändring av abonnemang, t.ex. glesare hämtning, ställs 
till Knivsta kommun – Avfall och återvinning av abonnenten eller entreprenören. När 
abonnent, entreprenör och avfallsavdelning är överens utförs ändringen. Vid oenighet avgör 
Samhällsutvecklingsnämnden. Vid ägarbyte ska skriftliga uppgifter om ny ägare och till-
trädesdatum lämnas via särskild ägarbytesblankett som beställs hos Knivsta kommun – 
Avfall och återvinning. 
 
Debitering 
Avgifterna ska betalas enligt fastställt debiteringsintervall. Eventuell anmärkning mot 
fakturan ska göras inom åtta dagar från fakturadatum. Andra tilläggsavgifter kan förekomma 
beroende på betalningsförsening så som inkassokostnader med mera.  
Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel kärlvolym, drag-
avstånd och hämtfrekvens ska omedelbart meddelas Knivsta kommun – Avfall och åter-
vinning. Om ändring sker mellan två faktureringar regleras avgiftsnivån vid nästkommande 
ordinarie debiteringstillfälle.  
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering av särskild avgift. 
Avgiften sätts till självkostnad och beräknas utifrån entreprenadkostnad och kommunens 
kostnader. 
 
Praktiska anvisningar 
Sopkärlen ska finnas tillgängliga för tömning från kl. 06.30-21:00 på hämtningsdagen. Hämt-
ningspersonalen skall ha tillträde till utrymme i fastighet där hämtning skall ske. Nycklar, 
portkoder och dylikt tillhandahålls av fastighetsinnehavare. 
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Allt hushållsavfall ska vara emballerat. För anvisning se Knivsta kommuns avfallsföre-
skrifter. Föremål som kan vålla skada eller annan olägenhet får inte läggas i sopkärlet. Varm 
aska, slagg eller ämnen som kan förorsaka antändning får inte läggas i sopkärlet. Kärlet ska 
vara vänt med hjulen i dragriktningen på hämtningsdagen samt kunna dras på en hårdgjord 
yta. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas för hämtning skall vara i sådant skick att den är 
farbar för hämtningsfordon. Vändningsmöjlighet skall vid behov finnas. 
 
Uppehåll i hämtning 
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall kan medges efter skriftlig begäran från fastighetsinne-
havare där det framgår att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande 
period av minst tre månader. Uppehåll i hämtning för bostad med sommarabonnemang får 
medges om bostaden inte kommer att användas under hämtningsperioden. Ansökan lämnas 
in senast en månad före avsedd period. 
 
Felsortering av avfall 
Varje fastighetsinnehavare skall sortera eller tillse att nyttjanderättsinnehavare sorterar ut de 
avfallsslag som anges i Knivsta kommuns avfallsföreskrifter. Samhällsutvecklingsnämnden 
har genom avfallsavdelningen på Knivsta kommun rätt att kontrollera avfallsbehållarens 
innehåll och avfallets sortering. Behållare som innehåller dåligt sorterat avfall kan mot avgift 
tömmas vid annat hämtningstillfälle sedan fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren 
har sorterat om avfallet. Om olägenhet för miljö eller hälsa uppkommer på grund av att 
fastighetsinnehavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt ovan, kan ärendet komma att 
överlämnas till tillsynsmyndigheten. Kommunen har rätt att ta ut avgift av fastighetsägaren 
för extra arbete som felsorterat avfall medför.  
 
 

Kontakta oss om du har frågor 
Vid frågor om avfallstaxan, abonnemanget, din faktura eller annat om avfallshantering, ring Knivsta 
kommun – Avfall och återvinning., tfn 018-34 70 00 eller maila till knivsta@knivsta.se. 
 
Se även vår hemsida www.knivsta.se/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning. Där finns avfalls-
information, taxa för hämtning av hushållsavfall, blanketter, avfallsplan och renhållningsordning för 
Knivsta kommun.  
 
 
För information om återvinningsstationer och insamling av förpackningar, kontakta: 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen  Telefon 0200-88 03 11 

Hemsida www.ftiab.se 
 
För information om elavfall, kontakta: 
El-kretsen    Telefon 08-545 212 90 

Hemsida www.el-kretsen.se  
 

 
 

 
 

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

www.knivsta.se 

http://www.knivsta.se/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning
http://www.ftiab.se/
http://www.el-kretsen.se/
mailto:knivsta@knivsta.se
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Tomas Colm Datum SUN-2019/347 
Avfallsansvarig 2019-09-11   
 
 
 

   Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
Revidering avfallstaxa 
SUN-2019/347 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen justering av avfallstaxa för hushållsavfall  
 
att anta den nya taxan från och med 2020-01-01. 
  
 
Sammanfattning  
Kraven på en hög tillgänglighet till avlämningsplatser och en miljöriktig behandling av 
hushållens kärl/säckavfall har tillsammans med ökade utgifter för insamling och behandling, 
främst beroende av upphandling av avfallstjänster, medfört högre kostnader för 
verksamheten.  
 
 
Bakgrund 
Avfallstaxan justerades senast 2015-07-01 då hämtavgiften höjdes med 12 %. Taxan ska 
täcka kostnader för administration, insamling, och behandling av hushållsavfall samt drift av 
Knivsta kretsloppspark. Faktorer som bidrar till en högre kostnadsutveckling för 
verksamheten är:  
 
1. Upphandling hämtning av hushållsavfall med kortare avtalstid (13,5 månader) från 2019-

09-01 för att synkronisera med kommunsamverkansavtal (Håbo, Sigtuna, Upplands-Bro) 
inför uppstart av ny systemlösning med bostadsnära hämtningar i fyrfackskärl med start 
2020-10-16. Upphandlingen resulterade i ett nytt entreprenadavtal från och 2019-09-01 
med i snitt 47 % högre hämtningskostnader.  

2. Upphandling av behandling av restavfall från hushållens kärl och säckavfall resulterade i 
nytt entreprenadavtal från och med 2019-09-01, med i snitt 44 % högre 
behandlingskostnader. 

3. Upphandling av drift Knivsta kretsloppspark resulterade i nytt entreprenadavtal  
från och med 2020-01-01, med i snitt 42 % högre drift och behandlingskostnader. 

4. Utökade resurser för avfallstjänster (inklusive utredning) inför ny systemlösning för 
avfallshanteringen 2020-10-16. Den nya systemlösningen införs för att möta kraven på 
bostadsnära hämtningstjänster i enlighet med regeringsbeslut.  

5. Utökad service och tjänster för återbruk och avfallsåtervinning och bemanning vid Knivsta 
kretsloppspark. 

6. Ökade mängder farligt avfall innebär högre kostnader för ett miljöriktigt 
omhändertagande. 

7. Mängderna insamlat matavfall ökar vilket medför högre förbrukning av matavfallspåsar.  
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En mer genomgripande revidering av taxan planeras under 2020 för ikraftträdande från 
2021. Då har de nya avtalen för den nya systemlösningen med bostadsnära fyrfackskärl trätt 
i kraft. Det är då möjligt att se eventuellt behov av justeringar för de olika 
abonnemangstyperna.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagen förändring hämtning av hushållsavfall: 
Den nu föreslagna justeringen innebär en höjning med 67 kr/månad för det vanligaste 
abonnemanget för småhus (tömning var 14:e dag med normalstort avfallskärl 190 resp.130 
liter matavfallskärl) för hämtning av hushållsavfall. För ett standardabonnemang för småhus 
kommer grundavgiften enligt förslaget att utgöra 52 procent av den totala 
abonnemangskostnaden, mot 48 procent med dagens taxa. Den föreslagna förändringen 
kommer att balansera de förväntade kostnadsökningarna för år 2020.  
 
Föreslagen förändring Knivsta kretsloppspark: 
Knivsta kommuns kretsloppspark tar emot och behandlar grovavfall från kommunens hushåll 
men möjliggör även för småföretagare att lämna mindre mängder verksamhetsavfall genom 
att köpa ett återvinningsklippkort. Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda denna service 
men tjänsten bör bibehållas för att bidra till minskad klimatpåverkan genom kortare 
transporter för avlämning av avfallet. För att kostnaden ska kunna balanseras mot 
behandlingsavgiften behöver därför taxan justeras för att täcka kommunens ökade kostnader 
då det nya entreprenadavtalet träder i kraft januari 2020. Taxan höjs från 180 kr till 360 kr per 
transport för bil med släpvagn eller fordon upp till 3,5 ton. 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh  
Samhällsbyggnadschef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x  
 

Förklara oavsett svar. 
 

Inte relevant i detta fall 
 
 

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. 
 
Barn påverkas inte av beslutet 
 
 
 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Catrine Wermelin 
Sim- och sporthallschef 

Tjänsteskrivelse 
2019-09-27 

Diarienummer 
KS-2019/643 

     

 
Kommunstyrelsen  

Ny prislista för Hälsohuset 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
 

1. Prisintervallet ändras och höjningen av gym- och badkort fastställs, enligt förslag 
2019-09-27.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Priserna för gym- och badbesök har inte höjts sedan 2017 och vid en jämförelse med andra 
gym i kommunen och gym i andra kommuner så ligger Hälsohusets priser lägre än dessa. 
 
 
Bakgrund 
Hälsohuset sim- och träningsanläggning har fokus på folkhälsa där barn, ungdomar, seniorer 
och nyanlända är viktiga målgrupper. Anläggningens standard och utrustning är inte helt 
jämförbar med flera andra anläggningar men det är viktigt att priserna inte ligger allt för lågt i 
en jämförelse.  
 
Rumsoptimering i kommunens lokaler är viktig och den prisintervall som nu föreslås gynnar 
det. Vi ser att våra kunder med det nya upplägget kan använda Hälsohuset verksamhet och 
lokaler till en högre nyttjandegrad.  
 
Eftersom priserna inte har höjts sedan 2017 så innebär det också att den kommunala 
subventionen blir större för varje år då kostnader för löner, hyror och övriga driftskostnader 
ökar årligen. Det nya prisupplägget är enklare och mer i samma upplägg som övriga 
anläggningar på orten använder sig av. Priserna är fortfarande billigare än andra aktörer på 
marknaden men följer på det här sättet med utan att bli alltför konkurrensstarka utifrån 
prisbilden.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Vid ett oförändrat prisupplägg så förväntas verksamhetens intäkter fortsätta i den takt som är 
idag. Med det antagna prisupplägget med både förändring i pris och intervall så förväntas 
den föreslagna prisökningen ge en årlig intäktsökning på 350 tkr som förväntas täcka de 
ökade kostnader som verksamheten har för ökade löner och omkostnader. Dessutom ser vi 
att upplägget kommer ge kunderna en mer individuell lösning som kan passa var och en. 
Observera att vi inte höjer i varje kategori men sett från årskort och badentré så ser ändå 
ökningen ut som beskriven.  
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Övriga underlag för beslut 
Förslag på prislista 2019-09-27 
Sammanställning av nuvarande priser Hälsohuset (lista) 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Sim- och sporthallschefen 
 

 

Lena Fransson   Lena K Larsson 
Kommundirektör   Kultur- och fritidschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Prishöjningen gäller främst för årskort för bad och träning från 14 år. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

En anpassning till att barn från 12 år kan träna med vuxen i gymmet. En ålder då många 
ungdomar slutar med sin föreningsidrott och men kan fortsätta träna och gynna sin hälsa 
både på kort och lång sikt.  

 
 

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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KS-2019/643 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prislista för 
Hälsohuset 

 
 
 
FÖRSLAG 2019-09-27 
Träder i kraft 1 januari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dokumenttyp:    
Diarienummer:  
Beslutande nämnd:   
Beslutsdatum:   
Giltighetstid:    
Dokumentansvarig:  
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Träningskort Pris  

vuxen 
Pris 
senior/student/ 
Ungdom 

Autogiro  
vuxen 

Autogiro  
senior/student/ 
ungdom 

    

1 månad 600 600     
3 månader 1500 1500     
6 månader 2700 2150     
9 månader 3800 3000     
12 månader 4800 3800 440 350 
10-klipp 800 800     

 
 Övriga kort träning Pris       

Familjekort 
(2 ordinarie) se ovan 

 
+ 1 medlem 

-10% 

 
+2 medlemmar 

-15 % 

 
+3 medlemmar el 

fler. 
- 20% 

80 år + 50%    
90 år  gratis    
Ungdom från 12 år 
gym med vuxen 800 kr/10 klipp    
Sommarkortet 
juni+juli+augusti 1 000 kr    

 
 

 Hälsocoachning    
1 (enstaka) tillfälle 600 kr  
10 ggr 5 500 kr  
20 ggr 10 000 kr  
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Simhallen Pris 

0-3 gratis 
4-17 år  40 kr 
vuxen 65 kr 
Grupp 
(två vuxna + tre barn) 190 kr 

Ålder 4-17 år  Pris 
halvår 650 kr 
helår 900 kr 
10 klippkort 350 kr 

Ålder vuxen Pris 
halvår 1 200 kr 
helår 1 900 kr 
10 klippkort 600 kr 

Övrigt simhall  Pris 
Vattengympa  1 100 kr 
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Sammanställning av nuvarande priser Hälsohuset 

Gym eller Gruppträning Priser idag  
Enstaka besök   100 
10 klipp  800 
Månadskort 600 
Halvårskort vuxen 2 100 
Halvårskort ungdom/senior 1 600 
Helårskort  vuxen 3 400 
Helårskort ungdom/senior 2 600 
Halvårskort vardagar 1 400 
Helårskort vardagar 2 300 
Autogiro vuxen 325 
Autogiro ungdom/senior 250 
Autogiro vardagar 230 

  
Kombikort (gym och 
gruppträning) Priser idag  
Halvårskort vuxen 3 000 
Halvårskort ungdom/senior 2 400 
Helårskort  vuxen 4 300 
Helårskort ungdom/senior 3 500 
Autogiro vuxen 400 
Autogiro ungdom/senior 340 

Bad Priser idag  
Enstaka besök  barn 4-5 år 20 
Enstaka besök  barn 6-15 år 30 
Enstaka besök  vuxen 55 
Enstaka besök  familj 120 
10 klipp  barn 4-5 år 150 
10 klipp  barn 6-15 år 250 
10 klipp  vuxen 500 
10 klipp  familj 1 000 
Halvårskort barn  4-5 år 500 
Halvårskort barn  6-15 år 550 
Halvårskort ungdom/senior 850 
Halvårskort vuxen 1 100 
Halvårskort familj 2 200 
Helårskort barn  4-5 år 750 
Helårskort barn  6-15 år 850 
Helårskort ungdom/senior 1 400 
Helårskort vuxen 1 700 
Helårskort familj 3 400 
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Handläggare 
Gunnel Stjernvall 
Bibliotekschef 

Tjänsteskrivelse 
2019-09-24 

Diarienummer 
KS-2019/663 

     

 
Kommunstyrelsen 

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2019-2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

1. Biblioteksplan för Knivsta kommun 2019-2023 antas.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande förslag till biblioteksplan utgår från Knivsta kommuns speciella förutsättningar 
och från Vision 2025 för Knivsta kommun. Inriktningen för biblioteksverksamheten tydliggörs i 
ett antal delområden. Delområdena berör bland annat verksamhetens grunduppdrag, 
möjligheterna för invånarna att ta del av det digitala samhället, samt hur folkbiblioteket ska 
utvecklas. 
I föreliggande förslag föreslås att ”Biblioteksplan för Knivsta kommun” ska gälla 2019-2023. 
Den föreslagna planen ersätter en tidigare biblioteksplan som gällt 2015-2019. Planen är 
utarbetad av en styrgrupp bestående av representanter från kommunstyrelsen samt 
utbildningsnämnden. Arbetet har letts av bibliotekschefen och en verksamhetscontroller. 
Utbildningschefen har lämnat bidrag till avsnittet som berör skolbiblioteken. 
 
 
Bakgrund 
Bibliotekslagen (2013:801) anger att alla kommuner ska anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanerna gäller biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet som består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet. I Knivsta 
kommun är det folkbiblioteket och de kommunala skolbiblioteken som berörs av 
lagstiftningen.  
Biblioteksplanen för folkbiblioteket och skolbiblioteken i Knivsta kommun är ett styrdokument 
som synliggör den politiska viljeinriktningen vad gäller utvecklingen av kommunens 
biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen ska ses som ett redskap för att tydliggöra 
verksamhetens mål, tillmötesgå brukarnas behov, utgöra en utgångspunkt för 
verksamhetens årliga planering, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till 
utveckling.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Övriga underlag för beslut 
Förslag på biblioteksplan  
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

Lena Fransson    Lena Larsson 
Kommundirektör    Kultur- och fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 

En ny biblioteksplan påverkar inte barn direkt.  
Barn påverkas positivt i och med biblioteksplanen på så sätt att de är en prioriterad målgrupp 
i bibliotekets verksamhet. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Barn och ungdomar tillfrågas dels via enkäter i olika sammanhang, dels på ett generellt plan i 
direktkontakter vid biblioteksbesök. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Biblioteksplan för 
Knivsta kommun 
2019-2023 

 

Förslag 2019-09-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dokumenttyp:  Styrdokument 
Diarienummer: KS-2019/663 
Beslutande nämnd:  Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum: XXXX 
Giltighetstid:   Till och med 2023 
Dokumentansvarig: Bibliotekschefen 
 



 
 

2 

 
 

 
 

Introduktion 
Knivsta kommun har enligt svensk lag i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Enligt uppdrag från kommunstyrelsen har 
bibliotekschefen i samråd med politiker från kommunstyrelsen samt 
utbildningsnämnden utarbetat denna plan under 2019. Planen gäller 2019-2023. 

Innehållsförteckning     Sida 
Introduktion      2 
Innehållsförteckning     2 
Syfte med biblioteksplanen    3 
Sammanfattning     3 
Biblioteket och Vision 2025 för Knivsta kommun   3 
Bibliotekens uppdrag     3 
Knivsta bibliotek      4 
Knivsta bibliotek, uppdrag    4 
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Syfte med biblioteksplanen 

Biblioteksplanen för folkbiblioteket, kallat Knivsta bibliotek, och kommunala 
skolbiblioteken i Knivsta kommun är ett styrdokument som synliggör den politiska 
viljeinriktningen vad gäller utvecklingen av kommunens biblioteksverksamhet. 
Biblioteksplanen ska ses som ett redskap för att tydliggöra verksamhetens mål, 
tillmötesgå brukarnas behov, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till 
utveckling. 

Sammanfattning 

Biblioteksplanen för Knivsta kommun 2019-2023 omfattar både folkbiblioteket och 
skolbiblioteken och är ett styrdokument som visar den politiska viljeinriktningen för 
utveckling av kommunens biblioteksverksamhet under perioden. 

Knivsta bibliotek ska främja och stödja barns och ungas läsande. Litteraturen ska 
vara berikande, underhållande och främja fri åsiktsbildning. Biblioteket ska även 
verka för att stärka den digitala kompetensen, utveckla de digitala tjänster som finns 
inom verksamheten samt erbjuda medier i olika format.  
Vidare ska biblioteksverksamheten låta kultur- och informationsutbudet präglas av 
innehållsmässig mångfald oavsett format.  
Biblioteket ska tillgängliggöra information och upplevelser för målgrupperna barn och 
unga, äldre, personer med funktionsvariationer, de nationella minoriteterna samt 
personer som har annat modersmål än svenska.  
Bibliotekets verksamhet ska i samtliga delar vara inkluderande och väga in hänsyn 
vad gäller jämställdhetsfrågor, normkritik och hbtq. 

Biblioteket och Vision 2025 för Knivsta kommun 

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

Knivsta bibliotek tar med sin verksamhet avstamp i såväl kommunens vision som 
värdeorden: delaktighet, engagemang och tydlighet. 

Bibliotekens uppdrag 

Folkbibliotek och skolbibliotek räknas till det allmänna biblioteksväsendet som 
regleras av Bibliotekslagen (2013:801). Skolbiblioteksverksamheten regleras sedan 
2011 även av Skollag (2010:800). Utöver lagstiftningen regleras verksamheterna 
dessutom av en rad olika styrdokument på internationell, nationell, regional och lokal 
nivå. 

Ändamålet för biblioteken inom det allmänna biblioteksväsendet är enligt 
Bibliotekslagen att verka för det demokratiska samhällets utveckling och bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt att främja litteraturens ställning och 
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intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i 
övrigt. 

I Bibliotekslagen understryks att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
personer med funktionsnedsättning bland annat genom att erbjuda anpassad 
litteratur och tekniska hjälpmedel. Även de nationella minoriteterna och personer som 
har annat modersmål än svenska ska enligt bibliotekslagen ses som prioriterade 
grupper. 

I Bibliotekslagen anges att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna 
biblioteksväsendet ska samverka i syfte att ge alla tillgång till landets samlade 
biblioteksresurser. 

Knivsta bibliotek 

I Knivsta finns ett folkbibliotek, Knivsta bibliotek, som även är huvudbibliotek för 
kommunen. Knivsta bibliotek ingår i kontoret för Kultur och fritid. Ett kultur- och 
fritidspolitiskt utskott startades våren 2019. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd. 

Fullmäktige beslutar om de ekonomiska ramar som gäller för kommunstyrelsen. 
Styrelsen beslutar i sin internbudget om medel till folkbibliotekets verksamhet. 
Verksamheten ska bedrivas inom den budget som anvisats. Bibliotekschefen 
ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Bibliotekschefen 
lämnar årligen en verksamhetsberättelse till nämnden. 

Knivsta bibliotek, uppdrag 
Biblioteket ska enligt bibliotekslagen främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Biblioteket ska verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i kulturlivet. Biblioteket ska vidare ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning. Biblioteket ska även ägna särskild uppmärksamhet åt vuxna 
såsom äldre, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och 
personer  som har annat modersmål än svenska. Biblioteket ska särskilt främja 
läsning och tillgång till litteratur. 

Knivsta bibliotek har i uppdrag att erbjuda allmänheten biblioteksservice. 

Knivsta bibliotek, mål 
Biblioteksplanen ska svara mot bibliotekslagens krav, målen i Agenda 2030, samt 
bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges nuvarande och framtida mål. Verksamheten 
ska årligen ta fram verksamhetsplaner samt genomföra uppföljningar av 
kommunfullmäktiges mål.  
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Knivsta bibliotek, utveckling 

Knivsta bibliotek utvecklar kontinuerligt sin verksamhet bland annat genom 
omvärldsbevakning och följer förändringar i direktiv och lagar, detta i ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv.  

Knivsta bibliotek avser sträva mot det övergripande målet enligt 
Digitaliseringsstrategin, utg. Regeringskansliet: ” … att Sverige ska vara  bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter.” 

Knivsta bibliotek, delområden 
Biblioteksplanen anger inriktningen för biblioteksverksamheten i Knivsta kommun 
under 2019-2023. Inriktningen tydliggörs i ett antal delområden för folkbiblioteket 
respektive skolbiblioteken.  

- Verksamhet 
Med utgångspunkt i att Knivsta är en kommun med många barn, erbjuds en rik och 
omfattande verksamhet för barn och unga.  

Biblioteket erbjuder olika verksamheter för att öka möjligheten för kommunens 
invånare att ta del av den digitala utvecklingen. 

Biblioteksverksamheten utvecklas kontinuerligt och anpassas efter 
samhällsutvecklingen för att ge god service och kulturell stimulans genom att: 

• Kontinuerlig omvärldsbevakning med avstämning genomförs 
• Utveckling av verksamheten och aktiviteter formuleras i bibliotekets årliga 

verksamhetsplan 
• Verksamhetens inriktning anpassas till befolkningens sammansättning 
• Barns och ungas läsning, kulturupplevelser och skapande uppmärksammas 

särskilt. 
 

- Målgrupper 

I enlighet med bibliotekslagen välkomnas alla besökare till Knivsta bibliotek.  

Bland målen, som hittas såväl i kommunfullmäktiges mål som i Kultur- och 
fritidspolitiska planen, finns även att låta Knivstaborna ha inflytande på sitt bibliotek 
och dess utbud. Detta sker dels med brukarenkäter, förslag på litteraturinköp, förslag 
till programpunkter, dels i samarbete med Knivstabibliotekets vänner.   

Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt  barn och unga för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur 
utifrån deras behov och förutsättningar. En särskilt prioriterad målgrupp är barn i 
förskoleåldern. Barns språkutveckling främjas av att tidigt komma i kontakt med 
böcker och berättelser. Förskolor och dagbarnvårdare erbjuds, förutom 
biblioteksbesök, viss programverksamhet samt stöd i urvalet av böcker på olika 
teman. Viss samverkan sker även med öppna förskolan. 
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Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, 
de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, 
bland annat genom att erbjuda litteratur på olika språk och i olika format. Att alla har 
tillgång till information och kunskap är en väsentlig förutsättning för delaktighet i 
samhällslivet och det demokratiska samhällets utveckling. 

Biblioteket laddar kontinuerligt ner talböcker till personer med funktionsnedsättning. 
Biblioteket kan också förmedla egna nedladdningstillstånd till personer som är 
berättigade till sådana. Dessa låntagare laddar sedan ner sina talböcker via MTM:s 
(Myndigheten för tillgängliga medier) katalog Legimus. 

Särskilda kontaktpersoner som förmedlar nedladdningstillstånd för talböcker till 
skolelever finns på kommunens skolbibliotek. 

- Utbud 
Bibliotekets utbud ska präglas av kvalitet och allsidighet. Bibliotekets utbud spänner 
över tillgängliga lokaler, böcker, programverksamhet, webbplats och digitala tjänster 
mm. 

Biblioteket tillgodoser medborgarnas behov och önskemål gällande medieutbudet. 
Verksamheten köper in, förmedlar och tillhandahåller ett varierat, brett och 
uppdaterat bestånd av medier i form av tryckta böcker, e-böcker, ljudböcker, 
tidningar, tidskrifter, databaser och film för både läsning och kunskapsinhämtning. 
Biblioteket bevarar även i viss mån äldre böcker som man bedömer få en fortsatt 
efterfrågan och är svåra att få tag på.  

- Tillgänglighet 
Knivsta bibliotek ska vara tillgängligt genom att 

• Öppettiderna är anpassade till kommuninvånarnas behov 
• Innehållet i verksamheten är användarvänligt och utformat utifrån 

befolkningens behov och sammansättning 
• Personalen ska ha ett brukarorienterat arbetssätt och bemöta alla med 

respekt. 
 

- Demokratiuppdrag 

Biblioteken har i enlighet med bibliotekslagen ett demokratiuppdrag, ”att verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning”. 

Biblioteket ska spela en viktig roll i kommunens demokratiarbete och spegla 
samhällsdebatt, mångfald och olika synsätt på ett lättillgängligt sätt genom att 

• Biblioteket erbjuder ett brett och aktuellt bestånd av medier som tar hänsyn till 
skilda läsförmågor och olika lärstilar 

• Hänsyn tas till vilka språk bibliotekets besökare talar och att det avspeglas i 
beståndet 
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• Biblioteket är en öppen och generös mötesplats där alla människor kan träffas 
oavsett bakgrund. 
 

- Programverksamhet 
För att uppfylla det kulturella uppdraget anordnas årligen flertalet evenemang för 
besökarna. Hänsyn tas till olika åldersgrupper, det demokratiska uppdraget, 
läsfrämjande insatser, läsupplevelser, digital delaktighet samt kulturevenemang och  
trender i samhället. Ofta anordnas dessa i samarbete med lokalsamhället. 
Bibliotekets programverksamhet är alltid kostnadsfria för besökaren. 

- Det digitala biblioteket 
Biblioteket ska öka möjligheten för kommunens invånare att ta del av det digitala 
samhället genom att 

• Erbjuda information om och tillgång till olika slags digitala format och olika 
digitala format för läsning 

• Med ett pedagogiskt arbetssätt sprida kunskap om bibliotekets digitala utbud 
• Vara behjälplig med vägledning inom det digitala samhällets olika delar 

 
- Integration 

Biblioteken är traditionellt en arena där många målgrupper känner sig välkomna. 
Biblioteket har i uppdrag att särskilt värna vad gäller integration, flerspråkighet samt 
utbud på lättläst svenska för barn och vuxna.  

- Klimat och hållbarhet 
Knivsta kommuns Vision 2025 utgår till stor del från strävan mot hållbar utveckling. 
Kopplat till den hållbara utvecklingen lyfts också tre områden särskilt i visionen, 
nämligen arbete, lärande och livskvalitet. Kommunfullmäktiges målområden, värde, 
bo och trivas, växa och värna står i nära samklang med bibliotekets uppdrag. 

De mål i Agenda 2030 som genomsyrar bibliotekens verksamheter främjar tillgången 
till information och livslångt lärande. Informations- och kommunikationsteknologier 
möjliggör både direkt och indirekt många av de efterfrågade resultaten i målen för 
hållbar utveckling. En satsning på bibliotek innebär därför en satsning på ett bättre 
samhälle i stort. Specifikt för Knivsta bibliotek kan nämnas stöd för lärande, 
jämställdhet, it-kunnande, verkstäder, kulturella upplevelser och skapande, samt 
socialt inkluderande mötesplats. Därtill ligger Knivsta bibliotek centralt och nära 
allmänna kommunikationer. 

Skolbiblioteken 
Skolbiblioteken regleras i Skollagen 6 § kap 2 där det anges att ”Eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”. Detta innebär att alla 
skolhuvudmän ska anordna sin verksamhet så att eleverna har tillgång till 
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skolbibliotek för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt 
tillgodose behov av material för utbildningen. 

Det är huvudmannen och skolans rektor, som avgör hur elevernas tillgång till 
skolbibliotek ska ordnas, och det är rektors ansvar enligt läroplanen. 
Gymnasieskolans läroplan beskriver att det är skolans ansvar att elever efter 
genomförd utbildning kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik 
som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.   

Skolinspektionen som har i uppdrag att följa upp skolornas arbete, har utifrån en 
tolkning av skollagen tagit fram kriterier som behöver vara uppfyllda för att eleverna 
ska anses ha den tillgång till skolbibliotek som Skollagen ger dem rätt till. Kriterierna 
handlar om närhet, kontinuerlig användning, resurser och anpassning till elevernas 
olika behov. Lösningarna kan skifta utifrån lokala behov och förutsättningar. 
Skollagen innehåller ingen precisering av vad ett skolbibliotek är, men det som 
brukar avses är ”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som 
ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska 
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”. 

I kommunens vision för 2025 anges det livslånga lärandet som en del av den 
hållbara utvecklingen. Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet 
(1 kap bibliotekslagen) där också kommunens folkbibliotek ingår. I Knivsta kommun 
finansieras skolbiblioteken via ersättningen per elev och rektorerna utformar sedan 
skolbiblioteken utifrån skolans behov och förutsättningar.  

Skolbiblioteken är en viktig del av skoluppdragets lärandeprocess och ska integreras 
i lärarnas och elevernas vardagliga arbete. Samtidigt ska skolbiblioteken vara en 
viktig del i skolans kompensatoriska uppdrag, särskilt för språk- och lässvaga 
grupper. Skolbiblioteken ska spela en viktig roll för elevernas läsutveckling, digitala 
kompetens och källkritiska perspektiv.  

Knivsta bibliotek och samverkan  
- Samverkan inom kommunen 

Samverkan mellan skolbibliotek och folkbibliotek kan bestå såväl i ett administrativt 
samarbete kring gemensam katalog och gemensamma databaser som i 
kunskapsdelning kring lässtimulans och läsutveckling samt gemensamma aktiviteter 
eller teman. I Knivsta kommun samarbetar folkbiblioteket och skolbiblioteken endast i 
liten omfattning. Den samverkan som idag förekommer mellan folkbiblioteket och 
skolbiblioteken i Knivsta består i att folkbiblioteket administrerar Kulturrådets bidrag 
till inköp av litteratur och att skolklasser besöker biblioteket på förbokade tider. 
Intentionen med denna biblioteksplan är att samverkan mellan folkbiblioteket och 
skolbibliotekeken ska utvecklas. Detta gäller framförallt samarbete kring lässtimulans 
och läsutveckling där båda professionerna kan bidra med sina specifika kunskaper. 
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- Samverkan inom Kultur- och Fritidskontoret 
Knivsta bibliotek hör organisatoriskt till Kultur- och Fritidskontoret. Kontoret verkar i 
riktningar mot politiska mål och visioner, samt strävar mot ett kontors-gemensamt 
arbetssätt. Som grund finns en kultur- och fritidspolitisk plan, giltig 2019-2022. 

- Extern samverkan 

Regionbibliotek har som syfte att främja samverkan, verksamhetsutveckling och 
kvalitet hos de folkbibliotek som är verksamma i länet. 

Knivsta bibliotek har ingått en överenskommelse med Region Uppsala (BVC, 
familjecentraler och Kultur och bildning) som gäller en sektorsövergripande 
samverkan kring de yngsta barnens språk- och läsutveckling, kallat Språknätet.  

Knivsta bibliotek har ett avtal med Region Uppsala om ett Mini-infotek. I Mini-
infoteket finns litteratur och informationsmaterial med saklig information om 
funktionsnedsättningar. 

Knivsta bibliotek samverkar med övriga bibliotek i Uppsala län. Det sker bland annat 
genom olika projekt och regelbundna idémöten som Regionbibliotek Uppsala bjuder 
in till. Bibliotekscheferna träffas regelbundet för att diskutera utvecklingsfrågor och 
samarbeten. 

Det pågår även samverkan mellan Knivsta bibliotek och andra allmänna bibliotek i 
landet, främst fjärrlån, vilket innebär inlån av material som biblioteket inte kan köpa 
eller bedömer vara för exklusivt för bokbeståndet. Då handlar det framför allt om 
inlån av böcker till låntagare i Knivsta. Genom att Knivsta bibliotek från och med 1 
januari 2019 har börjat registrera sitt nyförvärv i den nationella biblioteksdatabasen 
Libris kommer förfrågningar från andra bibliotek i landet troligen att öka när Knivstas 
bestånd blir mera synligt i Libris.  

När det gäller föreläsningar, författarbesök och andra aktiviteter har biblioteket ett 
långtgående samarbete med Knivstabibliotekets vänner. Programverksamheten för 
vuxna innefattar både läsfrämjande (författarbesök) och folkbildning (föreläsningar 
inom olika fackområden). På initiativ av andra föreningar och ideella organisationer 
samarbetar biblioteket också med dessa. 

Uppföljning 
Kungliga biblioteket, som är den myndighet som regeringen utsett för uppdraget, ska 
tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp 
hur de planer som antagits har utformats och hur de används.  

Biblioteksplanen följs upp två gånger per år i samband med bibliotekets 
verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen kan som ansvarig nämnd också besluta att 
specifika delar ur biblioteksplanen ska följas upp genom att fastställa 
uppföljningsuppdrag i nämndens internkontrollplan avseende kvalitet. 

Knivsta bibliotek tillämpar även den synpunkts- och klagomålshantering som finns 
fastställd för kommunen i helhet och som innebär att klagomål, och i viss 
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utsträckning även synpunkter, dokumenteras, besvaras och rapporteras till 
kommunstyrelsen. 

Arbetsprocessen  
Arbetet har letts av bibliotekschef tillsammans med verksamhetscontroller. Inför 
uppdraget tillsattes en politisk styrgrupp med representanter för kommunstyrelsen 
och utbildningsnämnden. Avsnittet om skolbiblioteken har skrivits av 
utbildningschefen. Synpunkter som inkommit genom remissförfarande har likaså 
vägts in. 
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Kommunstyrelsen 

Styrdokument för krisberedskap 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
1. Knivsta kommuns program för krisberedskap 2019-2023 antas och överlämnas till 

Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
undertecknats. Överenskommelsen utgår från Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), 
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) samt Kommunallag (2017:725).  

 
Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 
krisberedskap. Enligt Knivsta kommuns riktlinjer för politiskt antagna styrdokument kallas 
styrdokumentet för Program för krisberedskap. Programmet ska ange kommunens 
övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
För att genomföra uppgifterna enligt LEH samt den överenskommelse som finns beslutad 
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) får kommunen en statlig ersättning. Ersättningen räknas årligen upp med 
konsumentprisindex (KPI). Ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egen 
finansiering av arbete med krisberedskap. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
  
Övriga underlag för beslut 
Knivsta kommuns program för krisberedskap 2019-2023.  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen Uppsala 



Sida 2 av 2 

 
 

 
   

 
  

 
Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Barn påverkas varken mer eller mindre än kommunens övriga invånare. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Arbetet med samhällsskydd och beredskap ska bidra till såväl individens som samhällets och 
nationens säkerhet. Arbetet utgår ifrån att kärnan i det som ska värnas är samhällets 
skyddsvärden:  

• Människors liv och hälsa 
• Samhällets funktionalitet 
• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 
• Miljö och ekonomiska värden 
• Nationell suveränitet 

 
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. 

 
Att barn inte har tillfrågats beror framförallt på ärendets komplexitet ställt i relation till tid för 
beredning, men även utifrån att delar av arbetet är sekretessbelagt (OSL 18:13). 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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1. Inledning 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
har undertecknat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (SKL 18/03101). 
Överenskommelsen utgår från Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Förordning (2006:637) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) samt 
Kommunallag (2017:725).  

I enlighet med överenskommelsen har kommunen upprättat Knivsta kommuns program för 
krisberedskap 2019-2023. Programmet anger kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 
med krisberedskap under mandatperioden. 

 

 

1.1 Syfte 

Programmet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap genom att ange: 

• kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund 

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller 

uppdatera under mandatperioden.  

 

 

1.2 Uppföljning 

Kommunens krisberedskapsarbete kommer under mandatperioden att följas upp i kommunens årliga 
redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt vid länsstyrelsens i Uppsala läns 
uppföljningar.   

Programmet kommer att kompletteras med en årlig verksamhetsplan som beslutas på 
tjänstemannanivå. Då målen för kommunens krisberedskapsarbete berör hela förvaltningen beslutas 
verksamhetsplanen i kommundirektörens ledningsgrupp. Det är även samma grupp som följer upp 
arbetet. Enheten för säkerhet och beredskap ansvarar för att ta fram verksamhetsplanen som bereds i 
riskhanteringsgruppen.  Programmet och tillhörande verksamhetsplan ska göras tillgänglig för 
medarbetare i Knivsta kommun och samverkansaktörer. 
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2. Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden 
 

Knivsta kommuns arbete med krisberedskap utgår från Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, förordning (2006:637) och 
överenskommelsen (SKL 18/03101) som reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter de har enligt 
lagen.  

Under mandatperioden kommer kommunen att fokusera arbetet mot att säkerställa att Knivsta kommun 
har förmåga att omhänderta grunduppdragen inom krisberedskap som åläggs kommunen. Med ett 
systematiskt arbete där utrymme ges att vidmakthålla det arbete som planeras genomföras under 
mandatperioden är förhoppningen att långsiktigt stärka kommunens grundförmåga för krishantering. 
Samma förmåga kan sedan komma att utgöra en god grund för de uppdrag som planeras bygga vidare 
på krisberedskapsarbetet, så som civilt försvar.  

Knivsta kommun kommer under mandatperioden att satsa på aktiviteter som stärker de verksamheter 
som ansvarar för samhällsviktig verksamhet att förebygga och hantera samhällsstörningar. Denna 
ambition utgår från ansvarsprincipen, den som har ansvar för en verksamhet under normala 
förhållanden ska ha det också under en krissituation. 

Resultat i kommunens risk- och sårbarhetsanalys1 belyser främst behov av punktinsatser inom vissa 
samhällsviktiga verksamheter, eller verksamheter som utgör kritiska beroenden för flera samhällsviktiga 
verksamheter. Dessa behov kommer att utgöra grunden för kommunens arbete med krisberedskap 
under mandatperioden. Sammanställningen föranleder också Knivsta kommuns planerade satsningar 
på mer övergripande aktiviteter som höjer lägstanivån inom flera verksamheter.  

Utifrån den så kallade likhetsprincipen, en verksamhet ska så långt det är möjligt bör fungera på liknande 
sätt som vid normala förhållanden, strävar kommunen mot att minimera parallella processer som ska 
utformas vid inträffad händelse. Därför bör verksamheterna arbeta förebyggande med riskhanteringen 
utifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt upprätta beredskapsplaner för sin verksamhet. 
Samtidigt ska kommunen planera för att vid behov upprätta och arbeta i en särskild 
krishanteringsorganisation. Under mandatperioden kommer kommunen att satsa på att stärka 
krishanteringsförmågan genom att  

1. Stärka verksamheterna att omhänderta oönskade händelser, och  
2. Säkerställa kommunledningens förmåga att vid en händelse upprätta en stab som ger ledningen 

utökad ledningskapacitet.  

Knivsta kommun ska verka i samverkan med andra aktörer före, under och efter en inträffad 
samhällsstörning eller kris och erbjuda stöd efter egen förmåga och förutsättningar. Samverkan sker 
främst, men inte uteslutande, med externa utförare av samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område, i C-Sam enligt Regionala riktlinjer, samverkan och ledning inför och vid en 
samhällsstörning med Länsstyrelsen i Uppsala län samt i SäkSam Norr med övriga medlemskommuner 
i kommunalförbundet Attunda.  

Kommunen ska inom verksamhetsområdet krisberedskap bedriva viss omvärldsbevakning inom 
verksamhetsområdet krisberedskap samt implementera nationella och regionala riktlinjer och beslut i 
enlighet med rådande praxis, så väl som att ta del av andra aktörers erfarenheter. Ambitionen är att 
detta ska stärka kommunens förmåga att samverka för att uppnå samverkan samordning och ledning. 
Detta ska även utgöra en god grund för effektivisering av kommunens resurser och satsningar. 
Krissamverkansrådet2 har beslutat att länets krissamverkansnätverk, där Knivsta kommun ingår, ska 
samverka för att stärka kompetenstillgången och uthålligheten i länet.  

 

 

                                                           
1 ”Knivsta kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019” (D.nr. KS-2019/675) 
2 Det regionala krissamverkansrådet är ett organ för informationsdelning, samråd och samverkan inom området samhällsskydd 
och beredskap på strategisk nivå i länet. Rådet syftar till att skapa samsyn på högsta chefsnivå genom att diskutera aktuella 
ämnen och öka kunskapen om ansvarsförhållanden mellan aktörerna. Rådet ska främja åtgärder som syftar till att reducera risker, 
hot och sårbarheter samt öka förmågan att hantera samhällsstörningar. 
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3. Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i 
kommunens förvaltning, bolag och kommunalförbund 
 

Grunden för kommunens styrning av arbetet med krisberedskap bottnar i ansvarsprincipen som fastslår 
att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en 
krissituation samt likhetsprincipen som innebär att en verksamhet så långt det är möjligt bör fungera på 
liknande sätt som vid normala förhållanden. Knivsta kommun avser därför förtydliga att 
verksamheternas ansvar kvarstår även under en samhällsstörning. Enheten för säkerhet och beredskap 
har ett tydligt ansvar för samordning av arbetet, att skapa förutsättningar för verksamheterna att ta sig 
an krisberedskapsfrågorna samt utgöra ett stöd för verksamheterna före, under och efter en händelse. 
Utöver detta ansvarar enheten för säkerhet och beredskap för att upprätta en planering för 
krisberedskapsarbetet när likhetsprincipen inte längre går att applicera.  

Knivsta kommuns ambition är att integrera det förebyggande krisberedskapsperspektivet, dvs. 
riskhanteringsperspektivet så långt som möjligt i ordinarie verksamhetsplanering och arbete. Enheten 
för säkerhet och beredskap ska samordna och stödja kontoren i deras arbete. Knivsta kommuns styr- 
och ledningsmodell är under utveckling denna mandatperiod, krisberedskapsfrågorna kommer 
successivt att lyftas in i arbetet.  

 

 

3.1 Förvaltningen 

Kommundirektören är kommunens högsta ledande tjänsteman. Kommundirektören ansvarar under en 
händelse även för att samverkan upprättas med berörda aktörer och att kommunen har förmåga att stå 
värd för en lokal inriktnings- och samordningsfunktion3. Under mandatperioden ska beskrivningen av 
kommundirektörens ansvar för det förebyggande arbetet, ansvar för hantering av en pågående 
händelse samt ansvar för uppföljning av lärdomar och åtgärder efter en inträffad händelse ses över 
utifrån för mandatperioden nya uppdrag. 

Förvaltningscheferna är verksamhetsansvariga för sina respektive kontor med ansvar för 
kontinuitetshantering och det förebyggande arbetet med riskhantering.  Vid kommunledningskontoret 
har enheten för säkerhet och beredskap ett utpekat ansvar för att stödja och samordna verksamheternas 
arbete med krisberedskap före, under och efter en händelse. Avsikten är att det arbetet sker nära 
kopplat till arbetet med planering av civilt försvar och säkerhetsskydd men också till annan 
verksamhetsplanering och intern styrning och kontroll. Samordningen av övergripande frågor inom 
verksamhetsområdet sker främst i riskhanteringsgruppen.  

 

 

3.2 Kommunalförbund 

Knivsta kommun är medlem i kommunalförbundet Brandkåren Attunda som utgör kommunens 
räddningstjänst. Räddningstjänstens ansvar och verksamhet har många gånger en direkt inverkan på 
kommunens förmåga att hantera allvarliga störningar och extraordinära händelser. Räddningstjänstens 
roll i förhållande till kommunens krisberedskap utgår från deras uppdrag enligt Lag (2003:789) om skydd 
mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, som framgår i 
Förbundsförordningen §5.  

 

 

 

 

                                                           
3 Inriktnings- och samordningsfunktionen är en aktörsgemensam plattform för dialog och överenskommelser. Syftet med en 
inriktnings- och samordningsfunktion är att företrädare för olika aktörer ska mötas för att träffa överenskommelser om 
aktörsgemensam inriktning och samordning. 
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3.3 Kommunala bolag 

De bolag som styrs av Knivsta kommun förväntas följa rådande lagstiftningar och där det är tillämpbart 
övergripande policyer för kommunorganisationen. Genom ägardirektivet har kommunen möjlighet att 
styra förväntningar på bolaget i samband med en extraordinär händelse. Vid händelser där kommunens 
bolag är direkt påverkade eller kan vara en resurs för hantering av händelsen kommer dessa att bjudas 
in till en lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF).  

Knivsta fastigheter finns representerade i kommunens riskhanteringsgrupp. I det förebyggande arbetet 
skapas en förståelse mellan bolaget och kommunens verksamheter som även förväntas underlätta 
hantering av en samhällsstörning.  

Sedan kommunen bildades har Knivsta tillsammans med Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Ekerö 
kommuner samverkat kring VA-verksamheten. Genom varsitt dotterbolag äger de fem kommunerna 
tillsammans Roslagsvatten AB, vars styrelse hanterar ägarfrågor och gemensam policy för bolaget. 
Upplägget innebär att det formellt sett är dotterbolaget Knivstavatten AB som har uppdraget att vara 
VA-huvudman i kommunen, vilket inkluderar tillhandahållande av vatten- och avloppsförsörjning, 
förvaltande av anläggningstillgångar i form av ledningsnät, reningsverk och pumpstationer i kommunen. 
Det är Roslagsvatten som huvudsakligen ansvarar för kommunens nödvattenberedskap.  
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4. Övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
 

Knivsta kommuns process för den övergripande risk- och sårbarhetsanalysen utgår i stort från FOI:s 
FORSA-modell för identifiering av kommunens prioriterade åtaganden, samhällsviktig verksamhet och 
dessas kritiska beroenden. Metoden är sedan förra analysprocessen anpassad till Knivsta kommun men 
kommer att ytterligare vidareutvecklas inför denna mandatperiod. Kommunen inväntar även stöd från 
länsstyrelsen för att gemensamt i länet utveckla metodiken för risk- och sårbarhetsanalys. 

Den övergripande processen för risk- och sårbarhetsanalys under mandatperioden kommer i första 
hand att utgå från resultatet av det omfattande arbete som ligger till grund för risk- och 
sårbarhetsanalysen som fastställs oktober 2019. Den övergripande rapport som tagits fram för 
kommunen kommer även brytas ner i mer detaljerade delsammanställningar per kontor. Anledningen 
är att ge verksamheterna förutsättningar för att ytterligare fördjupa sitt arbete med risk- och 
sårbarhetsanalys och kontinuitetshantering med utgångspunkt i ansvarsprincipen. Verksamheterna har 
tagit fram åtgärdsförslag som under mandatperiodens ska analyseras och prioriteras. Uppföljning av 
riskhanteringsarbetet och de behov av åtgärder som risk- och sårbarhetsanalysen har belyst sker 
kontinuerligt, inom förvaltningen, i samverkan med externa utförare av samhällsviktig verksamhet samt 
i kommunens riskhanteringsgrupp och eStyr. 

Enheten för säkerhet och beredskap har för den övergripande processen för risk- och sårbarhetsanalys 
en samordnande och stödjande roll och kommundirektörens ledningsgrupp utgör styrgrupp för arbetet. 
Enheten kommer under mandatperioden att lägga särskild vikt på det stödjande arbetet för de 
verksamheter som i kommunens risk- och sårbarhetsanalys pekas ut som samhällsviktiga 
verksamheter4. Arbetet kommer att prioriteras utifrån antal samhällsviktiga verksamheter och behov av 
riskhantering. 

Under förra mandatperioden har samtliga kontor och verksamheter representerats i kommunens 
förebyggande arbete inom verksamhetsområdet krisberedskap under kommunens grundliga arbete 
med risk- och sårbarhetsanalys 2018-2019. Även kommunens bolag Knivsta fastigheter och 
Roslagsvatten samt kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Under denna mandatperiod kommer 
samtliga kontor att fortsatt delta i det övergripande riskhanteringsarbetet där delar av resultatet från risk 
och sårbarhetsanalysen kommer att omhändertas. Särskilda satsningar kommer ske inom delar av 
kommunen som bedriver samhällsviktig verksamhet där det i risk- och sårbarhetsanalysen från 2019 
kan påvisas att det finns behov av ytterligare satsningar på riskreducering och kontinuitetsplanering. 

Knivsta kommun ska arbeta systematiskt med risk- och sårbarhetsreducering för kommunens 
samhällsviktiga verksamheter. Samtidigt behöver kommunen även planera för hur risk- och 
sårbarhetsanalysen på ett mer omfattande sätt kan omhänderta analys av samhällsviktig verksamhet 
som ej bedrivs av kommunen eller där kommunen ej är uppdragsgivare utifrån kommunens geografiska 
områdesansvar. Detta är särskilt angeläget i och med kommunens styrelsplanering5, 
nödvattenplanering och nödvattenplanering. Risk- och sårbarhetsanalysen utgör även en grund för 
kommunens säkerhetsskyddsarbete.  

Ytterligare en målsättning för mandatperioden är att ge verksamheterna verktyg för att bli mer 
självgående i riskhanteringsarbetet. Därför kommer ett metodstöd för riskanalys och 
kontinuitetshantering tas fram så att verksamheternas utifrån kännedom om utmaningar kan arbeta 
vidare med dessa.   

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys utgör underlag för samtliga prioriteringar av åtgärder i detta 
styrdokument så väl som i kommunens utbildnings- och övningsplan. Exempelvis är ambitionen att de 
scenarion som planeras för under utbildning och övning att hämtas från i risk- och sårbarhetsanalysen 
identifierade oönskade händelser. De satsningar på krishantering som planeras under mandatperioden 
för utbildning och övning av krishanteringsorganisationen och de lärdomar som förväntas genereras 

                                                           
4 Samhällsviktig verksamhet definieras som en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: 1. Ett bortfall av, eller en 
svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i  andra verksamheter på kort tid kan 
leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att  en redan inträffad kris 
i samhället ska kunna hanteras så  att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 
5 Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken samhällsaktörer samarbetar för att ta fram underlag för att 
kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att 
lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist. 
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kommer även att omhändertas i det fortsatta arbetet med risk- och sårbarhetsanalys utifrån principen 
om ständigt utveckling och lärande.  

5. Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar 
 

Knivsta kommun ska verka för att olika aktörer samverkar och uppnår samordning före, under och efter 
samhällsstörningar. Kommunen deltar i Uppsala läns krissamverkansnätverk som syftar till att öka 
länets förmåga att hantera samhällsstörningar. Samverkan med aktörer verksamma inom Knivsta 
kommuns geografiska område sker främst med räddningstjänsten samt Polismyndigheten utifrån 
förebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder. Ambitionen finns att under mandatperioden 
utöka samverkan även med andra externa utförare av samhällsviktig verksamhet.  

Vidare ska Knivsta kommun ha en god förmåga att upprätta en lokal lägesbild i samband med en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse utifrån det geografiska områdesansvaret. Idag bedrivs ett 
lägesbildsarbete i kommunen tillsammans med aktörer verksamma inom kommunens geografiska 
område. Lägesbildsarbetet kommer under mandatperioden att utvecklas men omhändertar främst 
trygghetsaspekter, social oro samt våldsbejakande extremism men utgör en grund även för 
krisberedskaps- samt riskhanteringsarbetet.   

Knivsta kommun har under 2019 inlett en satsning på kommunens krishanteringsorganisation. Under 
detta arbete har Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skrifter om gemensamma grunder för 
ledning och samordning implementerats i kommunens utbildningar samt i arbetet med att upprätta en 
handbok för stabsarbete. Arbetet utgör delvis en kunskapshöjande aktivitet för att skapa förståelse för 
kommunens geografiska områdesansvar. Kommunen samverkar redan idag med andra aktörer under 
hanteringen av en händelse. Detta arbetssätt implementeras nu även utifrån ett aktörsgemensamt 
språkbruk i kommunens plan för hantering av extraordinär händelse som ska upprättas under 
mandatperioden.  

Knivsta kommun har för avsikt att under mandatperioden stärka kommunens förmåga för samverkan 
och ledning i enlighet med nationell och regional inriktning utifrån kommunens geografiska 
områdesansvar. Kommunen kommer under mandatperioden även att utveckla formerna för inriktnings- 
och samordningskontakt, stärka kommunens förmåga att stå värd för en inriktnings- och 
samordningsfunktion samt stärka samverkan med externa utförare av samhällsviktig verksamhet där 
kommunen är uppdragsgivare. Samverkan i förebyggande syfte underlättar samverkan under pågående 
hantering av händelse. Bakgrunden till kommunens beslut om att införa en ny struktur för 
krishanteringsorganisationen är att möjliggöra samverkan och samordning med närliggande kommuner 
och andra samhällsaktörer.  

Kommunens geografiska områdesansvar utgör också underlag för kommunens utbildnings- och 
övningsplanering under mandatperioden. Kommunen har ett ansvar att inte enbart öva den egna 
krishanteringsorganisationen utan att även öva tillsammans med andra aktörer verksamma inom 
kommunens geografiska område i samverkansövningar. Under mandatperioden kommer 
samverkansövningar med externa utförare av samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 
område att prioriteras.  

Knivsta kommun kommer under mandatperioden att stärka förmågan att kommunicera under störda 
förhållanden. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys visar att nära på samtliga verksamheter i 
kommunen är beroende av fungerande kommunikationer för att bedriva samhällsviktig verksamhet och 
prioriterade åtaganden. Kommunens förmåga för samverkan och ledning måste finnas även under 
störda förhållanden, där till exempel system för elförsörjning och elektroniska kommunikationer är 
påverkade. Detta ställer krav på att de kommunikationsverktyg som används är robusta och fungerar 
utan avbrott, även i en störd miljö. 
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6. Planering avseende krisberedskap inom olika områden som 
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden 
 

Knivsta kommuns planering för mandatperioden avseende krisberedskap utgår från kommunens risk- 
och sårbarhetsanalys, lärdomar från tidigare händelser samt överenskommelser om åtgärder som tagits 
i samordning med andra aktörer. Vidare utgör kommunens risk- och sårbarhetsanalys underlag för 
prioriteringar av åtgärder i detta styrdokument så väl som i kommunens utbildnings- och övningsplan. 

 

6.1 Kommunövergripande planering 

Utifrån lärdomar från kommunens risk- och sårbarhetsanalys och erfarenheter från händelser behöver 
kommunen genomföra vissa satsningar på aktiviteter som kan komma många eller samtliga 
verksamheter till gagn för att höja lägstanivån för krisberedskapsplanering inom kommunens 
verksamheter. Flertalet verksamheter efterfrågar stöd i krisberedskapsplanering. Genom att ta fram ett 
metodstöd effektiviseras arbete samtidigt som kvalitéten höjs då samtliga verksamheter får liknande 
förutsättningar för planeringen. Det handlar rent konkret om att t.ex. ta fram en handbok för riskanalys, 
skapa förståelse för kommunens övergripande planverk inom krisberedskap samt upprätta en mall för 
verksamheternas egna beredskapsplaner.  

Ett antal möjliga projekt för vidare övergripande analys har lyfts fram under kommunens övergripande 
process för risk- och sårbarhetsanalys. Alla dessa kan inte omhändertas under mandatperioden och 
kommunen har med anledning av detta valt att rikta resurserna för att övergripande utreda kommunens 
lokaler utifrån ett krisberedskapsperspektiv, utvalda delar av kommunens elberoende samt alternativa 
kommunikationsmedel.  

 

 

6.2 Verksamhetsspecifik planering 

Målsättningen är att kommunens enskilda verksamheter ska öka verksamhetens förmåga att motstå 
störningar och hantera oönskade händelser. Därför bör kommunens verksamheter i större utsträckning 
upprätta verksamhetsspecifika beredskapsplaner utöver det förebyggande arbetet samt 
kontinuitetsplanering. Sådana planer bör utformas så att de harmoniserar med övergripande planer och 
vid behov samordnas med andra verksamheter som berörs.  

Förutsättningarna för detta arbete bör ges utrymme för i riskhanteringsgruppen där enheten för säkerhet 
och beredskap kan erbjuda metodstöd. Vid behov av prioritering av arbetet kommer samhällsviktig 
verksamhet att prioriteras. Arbetet bör med fördel utformas så att det, där det är möjligt, kombineras 
med arbete som exempelvis intern styrning och kontroll, verksamhetsplanering och analys utifrån annan 
lagstiftning.  

 

 

6.3 Kontinuitetsplanering 

Utöver kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys kommer delsammanställningar 
av risk- och sårbarhetsanalysen att sammanställas kontorsvis för att belysa risker- och sårbarheter på 
en mer detaljerad nivå inom respektive kontor. Detta ger ett underlag för verksamheterna att jobba 
vidare med sin egen riskhantering, men erbjuder även en insikt i de beroendekedjor som en verksamhet 
kan utgöra för annan samhällsviktig verksamhet i kommunen eller för externa aktörer med 
samhällsviktiga uppdrag. Delsammanställningarna ska även utgöra underlag för kontinuitetsplanering 
för verksamheterna och deras beredskapsplanering på verksamhetsnivå.  

Samtliga förvaltningschefer bör under mandatperioden se över kontorets delsammanställning av den 
övergripande risk- och sårbarhetsanalysen, prioritera de åtgärdsförslag som har tagits fram samt utifrån 
behov upprätta handlingsplaner för arbetet. Inför länsstyrelsens uppföljningar med Knivsta kommun om 
krisberedskap och civilt försvar kommer enheten för säkerhet och beredskap att följa upp dessa 
handlingsplaner för att bereda underlag inför tillsynen.  
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Knivsta kommun kommer under mandatperioden att ta fram ett metodstöd för att stödja verksamheter i 
deras arbete med kontinuitetsplanering. Enheten för säkerhet och beredskap ansvarar för att upprätta 
metodstödet tillsammans med kontorens representanter i riskhanteringsgruppen. Målsättningen är dels 
att öka redundansen inom samhällsviktig verksamhet, men även att öka medvetenheten om hur olika 
typer av händelser riskerar att påverka den egna organisationen för att mer effektivt kunna bedöma 
konsekvenser som utgör ett bättre underlag för åtgärdsförslag. Sådana scenarion bör utgå från bortfall 
av kritiska beroenden som har listats i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.  

 

 

6.4 Säkra kommunikationer 

Knivsta kommun kommer under mandatperioden att se över hur kommunen ska skydda sin information 
utifrån perspektiven robust- och säker kommunikation. Med anledning av rekommendationer från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Nationell risk- och förmågebedömning 20196 bör 
samtliga samhällsaktörer säkerställa att informations- och cybersäkerhet går i samma takt som 
digitaliseringen samt förmågan till säker och robust kommunikation.  

En stor del av den information som dagligen skickas mellan kommuner, regioner och statliga 
myndigheter, är av känslig natur och får inte hamna i fel händer. Knivsta kommun kommer därför under 
mandatperioden att prioritera implementering av säkra och robusta kommunikationer inom ramen för ett 
nationellt projekt.  

Utöver detta kommer kommunen under mandatperioden att satsa på att stärka befintliga kontaktvägar 
mellan aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet eller verksamhet med tydlig bäring för 
kommunens prioriterade åtaganden. Tydligare rutiner för kommunikation och utpekade kanaler för 
informationsspridning vid en händelse. Tydliggöra förväntningar på verksamheter att rapportera 
incidenter av olika slag samt underlätta för verksamheterna att rapportera.   

 

 

6.5 Kriskommunikation  

Knivsta kommun ska under mandatperioden se över kommunens kommunikationsplan vid en 
samhällsstörning. Detta omfattar information till invånare, internkommunikation, viktig information till 
allmänheten. Kommunen avser att under mandatperioden upprätta ett samverkansavtal med SOS 
Alarm gällande det nationella informationsnumret 113 13.  

Kommunen deltar även i Krisberedskapsveckan, en årlig informationskampanj som ska öka människors 
beredskap inför samhällskriser, ytterst krig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför 
initiativet tillsammans med landets kommuner som är huvudaktörer i kampanjen och genomför olika 
aktiviteter riktade till invånarna under veckan.  
 

 

6.6 Robust dricksvattenförsörjning 

Knivsta kommuns dricksvattenförsörjning sker i samverkan med det kommunala bolaget Knivsta vatten, 
dricksvattenproducenten Norrvatten och dricksvattenleverantören Roslagsvatten. Under 
mandatperioden kommer kommunen tillsammans med dessa aktörer att se över nödvatten- och 
reservvattenförsörjning till kommunen utifrån lärdomar från hantering av händelser samt kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys. Förhoppningen är att detta arbete kan komma att koordineras med 
upprättandet av verksamheternas egna beredskapsplaner för att hantera störningar relaterade till 
vattentillgång.  

 

 

 

                                                           
6 Den nationella risk- och förmågebedömningen är ett strategiskt underlag för att inrikta och utveckla krisberedskapen och civilt 
försvar. I rapporten ges en övergripande och en områdesvis bild av de sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara 
särskilt allvarliga, hur samhällets krisberedskap och planeringen för civilt försvar utvecklas samt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps förslag på vidare åtgärder för ökad beredskap. 
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6.7 Plan för hantering av oönskade händelser  

Knivsta kommun ska senast december 2019 fastställa en plan för kommunens hantering av 
extraordinära händelser. I planen ska fastställas 1. hur kommunen ska organisera sig under 
extraordinära händelser. 2. hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan, 3. Hur 
kommunen ska leda arbetet i syfte att uppnå inriktning och samordning. 4. Vilka lokaler med nödvändig 
teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras vid extraordinära händelser. 

I enlighet med gemensam inriktning som tagits fram i länets Krissamverkansråd har Knivsta kommun 
beslutat om att under mandatperioden omstrukturera arbetet i kommunens krishanteringsorganisation 
utifrån en standardiserad organisationsstruktur. Målsättningen är att skapa förutsättningar för 
samverkan och möjligheten att utbilda och öva gemensamt i länet. Den gemensamma inriktningen för 
arbetet i länet är att aktörerna i länet ska kunna ta emot eller stödja andra aktörer med personella 
resurser vid en samhällsstörning.  

Under mandatperioden implementeras även en för kommunen ny uppdragsbaserad arbetsmetod för 
krishantering samtidigt som nya funktionskort, rutiner och arbetsmallar för krishanteringsorganisationen 
tas fram och kommer sammanställas i en stabshandbok. Samtliga förändringar av Knivsta kommuns 
krishanteringsorganisation kommer att beskrivas närmare i kommunens Plan för hantering av 
extraordinära händelser som kommer att upprättas under mandatperioden. Samtliga kontor i 
förvaltningen ska utse befattningar som ska utbildas och övas för att vid behov kunna ingå i kommunens 
krishanteringsorganisation. 

Arbetet leds av enheten för säkerhet och beredskap som också ansvarar för en större satsning på 
utbildning och övning för tjänstemän som kan tänkas komma att tjänstgöra i kommunens 
krishanteringsorganisation vid en händelse. I stabshandboken samt under utbildning och övning 
implementeras Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Gemensamma grunder för samverkan 
och ledning som utgör ett nationellt gemensamt arbetssätt vid samhällsstörningar. I och med detta 
förankras även kommunens geografiska områdesansvar. Målet är att dessa förändringar ska stärka 
kommunens krishanteringsförmåga.   

Knivsta kommun implementerar under mandatperioden Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps gemensamma förhållnings- och arbetssätt Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning vid samhällsstörningar. Utifrån detta ska kommunen säkerställa rutinerna för kommunens 
kontaktpunkt gentemot andra aktörer samt interna verksamheter. Knivsta kommun ska i och med detta 
sträva efter att ha hög tillgänglighet, vara lätt att kontakta för andra aktörer, bedriva nödvändig 
omvärldsbevakning utifrån kommunens ansvarsområde. Rutiner för incidentrapportering och hantering 
av en oönskad händelse ska vara kända. 

Under mandatperioden kommer ytterligare förtydliganden ske som innebär överseende av 
krisledningsnämndens reglemente, kommunens delegationsordning inom verksamhetsområdet 
krisberedskap samt instruktion för kommundirektörens roll före och under en händelse.  

 

 

6.8 Utbildnings- och övningsplan 

Knivsta kommun ska senast december 2019 fastställa en övergripande Plan för utbildning och övning 
som beskriver de utbildningar och övningar som kommunen planerar för under mandatperioden. Målet 
är att samtliga utbildningar och övningar som planeras ska genomföras men inte begränsas till de som 
beskrivs i planen. Planen ska beakta de brister i förmåga som uppmärksammats i kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys samt omhänderta de uppdrag som ålagts kommunen i överenskommelserna mellan 
SKL och MSB.  

Knivsta kommun har för avsikt att utvärdera samtliga utbildningar och övningar samt omhänderta styrkor 
och svagheter när det gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra 
aktörer i fortsatt planerings samt kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.  

Under mandatperioden är målsättningen att kommunens satsningar inom utbildning och övning ska 
stärka kommunens förmåga för krishantering. Detta sker genom att implementera kommunens nya 
struktur för krishanteringsorganisationen med främst uppstartsövningar, funktionsutbildningar och 
övningar.  Kommunen ska även ha en god förmåga att samverka med andra aktörer genom en god 
aktörskännedom, samverkansövningar och gemensamma utbildningar med andra samhällsaktörer.  
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Kommunstyrelsen 

Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i 
folkinitiativ 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Reglemente för granskning av påskrifter i folkinitiativ antas. 

2. 220 000 kr anslås ur kommunstyrelsens prioriterade medel för valnämndens uppdrag att 
räkna och kontrollera folkinitiativets påskrifter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunallagen 8 kap. 2 § § anger att ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i 
fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller 
landstingsmedlemmarna (folkinitiativ). Här föreslås att folkinitiativets påskrifter 
dubblettkontrolleras och sedan kontrolleras mot kommuninvånarregistret för att fastställa att 
initiativtagarna är minst 18 år gamla och folkbokförda i Knivsta kommun. Valnämnden 
föreslås ansvara för granskningen av påskrifterna. 
 
Bakgrund 
 
Kommunallagen (KL) 8 kap. 2 § anger att minst tio procent av de röstberättigade ska 
underteckna ett folkinitiativ för att det ska kunna leda till en obligatorisk omröstning i 
fullmäktige enligt KL 5 kap. 37 § om att en folkomröstning ska hållas (kvorumregeln). 
KL 8 kap. 2 § kräver vidare att initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt 
innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna 
gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vid beräkningen 
av antalet initiativtagare ska endast de som har skrivit under initiativet under den 
sexmånadersperiod som föregått inlämnandet räknas. 
När folkinitiativ infördes 1995 sades endast litet om vilka krav på som skulle kunna ställas på 
de inlämnade namnlistorna. Utgångspunkten har alltjämt varit att kommunen själv 
bestämmer över formerna för folkomröstningen ska genomföras utöver de krav som ställs i 
lagen. Hur kontrollen av påskrifterna ska ske var ett sådant område som lämnades oreglerat 
av lagstiftaren. 
För att fastställa hur många godkända påskrifter som krävs för att nå minst tio procent av de 
röstberättigade (kvorumregeln) behöver kommunen veta hur många röstberättigade som 
finns i kommunen. Statistikmyndigheten SCB kan lämna uppgift om antalet röstberättigade i 
kommunen. SCB tar fram befolkningsregistret en gång per månad, per den sista dagen i 
månaden. Däremot kan kommunen inte få uppgifter vilka personer som är röstberättigade 
från varken SCB eller den statliga Valmyndigheten. Istället föreslås påskrifterna ska jämföras 
mot en kontrollista bestående av folkbokförda i kommunen, 18 år eller äldre när folkinitiativet 
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lämnas in. Dessa uppgifter hämtas från kommunens invånarregister (KIR) som varje vecka 
(tisdagar) uppdateras från Skatteverkets folkbokföring. Folkbokförda personer över 18 år är 
ett vidare kriterium än vilka som har rösträtt i kommunen, se KL 1 kap. 7 §. Skillnaden mellan 
personerna i kontrollistan och de röstberättigade utgörs främst av folkbokförda utlänningar 
som varken är medborgare i EU, Island eller Norge och som inte varit folkbokförda i Sverige i 
tre år i följd. Förslaget innebär att uttaget från KIR sker dagen efter att folkinitiativet lämnats 
in till kommunen. 

I prop. 2009/10:80 s. 104 nämns att utgångspunkten bör vara att namnteckningen i 
folkinitiativet är korrekt. Vid tvekan ska nämnden hellre godkänna påskriften än underkänna 
den. 
Eftersom beslutet syftar till att från fullmäktiges sida reglera valnämndens verksamhet ska 
det betecknas reglemente. (Prop. 2016/17:171, s. 280) 
Dataskydd och integritet 
I påskrifterna inför ett folkinitiativ förekommer i allmänhet personnummer, namn och adress. 
Den kontrollista som sammanställs från KIR omfattar personnummer, namn, adress och 
kommuntillhörighet. 
När valnämnden behandlar personuppgifterna under sina kontrollåtgärder, vid 
dubblettkontrollen eller vid slagningar mot kontrollistan kommer behandlingen att omfattas av 
EU:s dataskyddsförordning (DSF). Valnämnden kommer att vara personuppgiftsansvarig för 
kontrollen av påskrifterna. 
Valnämnden behandlar kontrollen av namnlistorna med stöd i det föreslagna beslutet om 
reglemente och KL 8 kap 2 §. Därmed uppfyller kommunen villkoren i lagen (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen, (DSL) 2 kap. 
2 § punkterna 1–2 för att få kunna åberopa den rättsliga grunden allmänt intresse i DSF 
artikel 6.1 e. 
Som utgångspunkt är behandling av känsliga personuppgifter, däribland sådan behandling 
som avslöjar politisk åsikt, förbjuden enligt DSF artikel 9.1. Själva påskriften som 
initiativtagare i ett folkinitiativ avslöjar en politisk åsikt och omfattas därför principiellt av 
förbudet. Ett undantag som ändå gör behandlingen tillåtlig medges i DSF artikel 9.2 g om 
behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. Sådant stöd i den svenska 
rättsordningen finns i DSL 3 kap. 3 § första stycket punkterna 1 och 2, läst i ljuset av KL 8 
kap. 2 §. 
Utgångspunkten enligt artikel 14.1–2 DSF är att alla registrerade ska få information om hur 
personuppgifterna behandlas av den personuppgiftsansvarige. Eftersom kommunen enligt 
kommunallagen är skyldig att ta emot och behandla folkinitiativets påskrifter bedömer 
förvaltningen att skyldigheten för valnämnden att informera de registrerade är begränsad 
enligt DSF artikel 14.5 c. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Kontroll och räkning av påskrifter 
Som tidigare nämnts har kommunen en skyldighet att ta emot påskrifter och sedan 
genomföra en folkomröstning om de villkor som gäller för detta uppnås. 

Ett ytterligare anslag om 220 000 kr för valnämnden begärs för den inledande delen av 
arbetet med folkinitiativet, att kontrollera och räkna påskrifter. I den summan ingår fyra 
månaders arvode till valnämndens ordförande, två förberedande samt ett uppföljande 
sammanträde för valnämnden samt kostnad för förberedelser och genomförande av räkning 
och kontroll av namnunderskrifter för valnämnden och förvaltningen. Kostnaden föreslås 
bekostas ur kommunsstyrelens prioriterade medel. 

Eventuellt genomförande av folkomröstning 
Fullmäktige ska efter kontrollen ta ställning till om folkomröstning ska hållas med anledning 
av folkinitiativet. Om en folkomröstning inte kan hållas i samband med ett allmänt val innebär 
det att mycket av det grundarbete inför genomförandet av folkomröstningen som förbereds 
av den statliga valmyndigheterna Valmyndigheten och Länsstyrelsen nu istället är ett 
kommunalt ansvar, både praktiskt och ekonomiskt. Enligt förarbetena bör ett folkinitiativ leda 
till att en folkomröstning hålls inom skälig tid. Vad som kan utgöra skälig tid besvaras inte 
tydligt av förarbetena, men det framgår att det i vissa fall inte är möjligt att invänta nästa 
allmänna val. (Prop. 2009/10:80, s. 107) Förvaltningen bedömer att de allmänna valen 2022 
är allt för långt fram i tiden för att kunna samordnas med det nu aktuella folkinitiativet. 
Utgångspunkten är därför att ett folkinitiativ som väcks i denna fas av mandatperioden leder 
till att folkomröstningen måste hållas i kommunal regi. I detta läge kan bara en preliminär 
uppskattning av kostnaderna för folkomröstningen ges. Uppskattningen visar att det fortsatta 
genomförandet av folkomröstningen kostar 1 miljon kronor utöver kontrollen av påskrifterna. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Förslag till reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i folkinitiativ 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 

Lena Fransson 
Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Kontrollen utesluter förvisso barn som har skrivit på folkinitiativet, men att så ska ske är 
lagstyrt. 
 
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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Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i 
folkinitiativ 
Den rättsliga grunden för detta reglemente är kommunallagen (2017:725) 8 kap. 2 §. 
Reglementet upphör att gälla 2022-12-31. 

Kontrollen av namnpåskrifterna ska syfta till att utreda om minst 10 procent av de 
röstberättigade i Knivsta har undertecknat ett folkinitiativ (kvorum). 

Valnämnden ansvarar för granskningen av folkinitiativens påskrifter. 

Mottagande av folkinitiativ 
Folkinitiativets påskrifter ska avdelas och samlas så att folkomröstningsfrågan är likadan i 
varje samling. Samlingarna ska kontrolleras och räknas var för sig. 

En kontrollista ska inhämtas från invånarregistret första vardagen efter att initiativet 
lämnades in till kommunen, eller så snart det kan ske. Kontrollistan ska bestå av de 
folkbokförda i kommunen som var minst 18 år gamla på dagen när påskrifterna lämnades in 
till kommunen. 

Uppgift om antalet röstberättigade ska inhämtas. Uppgiften om röstberättigade ska avse 
månadsskiftet innan påskrifterna lämnades in. Valnämnden beslutar om vid vilken tid och på 
vilken plats kontroll och räkning ska ske. Räkningen är offentlig. 

Obligatorisk kontroll 
Förekommer en person på flera rader inom samma folkinitiativ stryks dubblettraderna. 

Alla påskrifter jämförs mot kontrollistan. Om det är sannolikt att påskriften är egenhändigt 
utförd och undertecknaren finns med i kontrollistan godkänns påskriften under förutsättning 
att villkoren under Krav på påskrifter har uppfyllts. 

Krav på påskrifter 
Kommunallagen 8 kap. 2 § 1 st. ställer följande krav på påskrifterna: 

Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas 
egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, 
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. 

Följande påskrifter godkänns inte: 

1. Personen saknas i kontrollistan 
2. Dubblettpåskrift 
3. Påskrift där någon av följande uppgifter saknas: 

a. Personnummer 
b. Egenhändig underskrift 
c. Namnförtydligande 
d. Adress 

4. När (datum) underskriften gjordes inte framgår 
5. Underskrifter på blankett eller lista som saknar omröstningsfråga 
6. Underskrifter som är äldre än sex månader, räknat från inlämningsdagen 
7. Strukna påskrifter, eller på annat sätt återtagna påskrifter 
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Valnämnden ska markera, och om det behövs beskriva, vilken brist som lett till 
underkännande av påskriften. Vid tvekan ska nämnden hellre godkänna påskriften än 
underkänna den. 

Granskningens avslutning 
Valnämnden ska för varje samling av påskrifter ange folkomröstningsfrågan samt 
sammanställa: 

• antal inlämnade påskrifter 
• antal granskade påskrifter 
• antal godkända påskrifter 
• antal underkända påskrifter 
• antal röstberättigade i kommunen 
 
Valnämndens sammanställning överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
presidium så snart det kan ske. 

Valnämnden ska lämna ett förslag till fullmäktige om hur fullmäktige ska besluta om kvorum 
för folkinitiativet har uppnåtts eller inte. Kommunstyrelsen ska ges tillfälle yttra sig över 
valnämndens förslag. 
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Handläggare 
Dick Kardell 
Miljöchef 

Tjänsteskrivelse 
2019-10-01 

Diarienummer 
KS-2018/136 

     
 

Kommunstyrelsen 
Medborgarförslag 2018:05 - Ansök hos Länsstyrelsen om åtgärder mot 
förbränningsmotorer i Valloxen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren vill att kommunen i första hand ansöker hos Länsstyrelsen i Uppsala län 
om förbud mot användande av förförbränningsmotorer i båtar gående i sjön Valloxen. I andra 
hand vill föreslagställaren att kommunen beslutar om förbud mot användande av 
förbränningsmotorer av tvåtaktstyp i båtar gående i sjön Valloxen i Knivsta kommun.  
 
Bakgrund 
Föreslagställaren för fram i sitt medborgarförslag att tvåtakts eller 
fyrtaktsförbränningsmotorer drivna av bensin eller diesel smutsar ned vatten med avgaser, 
oljespill och bränslerester. Dessutom kan rusande motorer förorsaka buller och oväsen på 
såväl sjön som iland både för fågelliv och för människor. Vidare menar föreslagställaren att 
det idag finns väl utvecklade elektriska driftalternativ till förbränningsmotorer som är 
framtagna för att passa båtar i fem till tiometersklassen i mindre vattendrag och som går tyst 
och rent i känsliga vatten. Kommunen skulle också få en positiv effekt i form av att framstå 
som mycket miljömedveten kommun om förbud mot förbränningsmotorer infördes.  
 
Kommunen anser att förslaget om förbud mot användande av förbränningsmotorer i Valloxen 
alternativt förbud mot förbränningsmotorer av tvåtaktstyp är en god intention. Dock är det en 
ansökningsprocess som tar tid i anspråk och också något som kommer kräva stora resurser 
när det gäller tillsyn för att se till att förbudet upprätthålls. Kommunen har i dagsläget inte 
resurser att arbeta med den typen av tillsyn varpå det inte heller bedöms rimligt att genomgå 
en ansökningsprocess som även den är resurskrävande.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet medför inga ekonomiska åtaganden då medborgarförslaget avslås. I dagsläget finns 
inga resurser för att ansöka om förbudet hos Länsstyrelsen i Uppsala län. Det finns inte 
heller förutsättningar för att genomföra den tillsyn som tillkommer i samband med ett sådant 
förbud.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Övriga underlag för beslut 
Beslut från kommunfullmäktige, § 44, 2018-03-07 
Medborgarförslag 2018-02-14 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
 

 

 
 
 
Lena Fransson    Jessica Fogelberg 
Kommundirektör    Bygg-och miljöchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Barn som vistas i och vid Valloxen kan påverkas av utsläpp och buller från 
förbränningsmotorer. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Istället för att lägga tid på tillsyn av ett förbud av förbränningsmotorer kan resurser läggas på 
tillsyn inom områden där barn vistas stor del av året. Till exempel hälsoskyddstillsyn inom 
skola och förskola.   
 

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 
 2018-03-07 

 

Expediering 
Akten 
Kommundirektör 
Kanslichef 
 

Expedierat av Siobhán Górny 2018-03-27 

 

§ 44 

Anmälan av medborgarförslag 
KS-2018/122 
KS-2018/136 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit till kommunen:  

- Medborgarförslag 2018:04 - Flytta Skräddarbol till Särstaparken  

- Medborgarförslag 2018:05 - Ansök hos Länsstyrelsen om åtgärder mot 
förbränningsmotorer i Valloxen  

Underlag i ärendet 

Medborgarförslag 2018:04 samt 2018:05 har varit utsända.  

 



File: Medborgarförslag båtar i Valloxen_b 

KNIVSTA 

Medborgarförslag till kommunalfullmäktige i Knivsta Kommun 

Knivsta 2018-02-14 

 

  Knivsta 

  
 

 
 
 

 

Medborgarförslag 

Jag föreslår att Knivsta kommun lägger in en ansökan till Länsstyrelsen enligt nedanstående förslag 
med hänvisning till säkerhet och miljö. Länk 
 
Ansökan i 1:a hand om att Länsstyrelsen i Uppsala beslutar om förbud mot användande av 
förförbränningsmotorer i båtar gående i sjön Valloxen. 
Eller i 2:a hand beslutar om förbud mot användande av förbränningsmotorer av 2-takts typ i båtar 
gående i sjön Valloxen. 
 
 
Knivsta Kommunfullmäktige ska kunna svara ja eller nej på detta förslag.  
 
 
Motivering 

Förbränningsmotorer drivna av bensin eller diesel, 2-takt eller 4-takt smutsar ned vatten med 
avgaser, oljespill och bränslerester.  Dessutom kan rusande motorer förorsaka buller och oväsen på 
såväl sjön som i land, för både fågelliv och människor. Länk-2 
 
Det finns idag väl utvecklade elektriska drift-alternativ till förbränningsmotorer som är framtagna för 
att passa båtar i 5-10m klassen i mindre vattendrag och som går tyst och rent i känsliga vatten. 
 
Knivsta kommun skulle dessutom få en ”Goodwill” och framstå som mycket miljömedveten, kanske 
kunde vi t.o.m. komma före Umeå i dessa frågor. Åre m.fl diskuterar frågan. 
 
 
 

Knivsta 2018-02-12  
Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

 

  

 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen/sjotrafik/Pages/default.aspx
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Batar-och-batmotorer/
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Handläggare 
Isak Bergdahl 
Jurist 

Tjänsteskrivelse 
2019-10-08 

Diarienummer 
KS-2019/664 

     

 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion 2019:04 från Lennart Lundberg (KNU) - Se över 
reglerna för omställningsersättning 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar i motion 2019:04 att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att återkomma med förslag som syftar till att ändra reglerna i [OPF-KL] § 4 
Ekonomiskt omställningsstöd, så att rätten till ersättning utan avräkning tas bort när 
förtroendevald går från kommunalrådstjänst till annan fullbetald tjänst utan omställningstid. 
Syftet är att minska kommunens kostnader. 
 
Bakgrund 
OPF-KL är bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda som 
tillämpas för nytillträdda förtroendemän från och med 2014-02-01 och för övriga efter valet 
2014 (KS § 197, 2013-12-02 Dnr KS-2013/1256). Bestämmelserna bygger på ett 
modellförslag, OPF-KL14, som tagits fram av SKL och som även åtföljs av en kommentar, 
vilken är till hjälp vid tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna. När kommunstyrelsen 
beslutade om omställningsstöd och pension för förtroendevalda antogs modellförslaget utan 
förändringar. Kommunstyrelsen har därefter i omgångar beslutat om nya 
tillämpningsanvisningar (senast KS § 125, 2019-08-26 Dnr KS-2019/532). 
Formuleringarna som motionen vill utreda finns i OPF-KL § 4. Avsnittet av intresse här 
innebär att det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd inte ska samordnas 
med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 
Strävan ska även i fortsättningen vara att så långt det är möjligt följa SKL:s modellförslag. 
SKL har utformat ett nytt modellförslag, OPF-KL18 (SKL cirkulär 18:31), som inte har 
behandlats av kommunstyrelsen. Regeln om att ingen samordning ska ske under det första 
året och att ett prisbasbelopp undantas de följande två åren kvarstår även i det nya 
modellförslaget. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ingen förändring från nuvarande läge. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Övriga underlag för beslut 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Lennart Lundberg, motionär 
 

 

Lena Fransson    Åsa Franzén 
Kommundirektör    Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet påverkar kommunens förtroendevalda. 
 
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 



 

Motion 

Se över reglerna för omställningsersättning 

Den senaste tiden har Knivsta kommuns villkor för omställningsersättning varit 

uppmärksammade i media. 

Enligt min uppfattning är omställningsersättning försvarbar och rimlig i det fall ett 

kommunalråd lämnar sin tjänst efter ett val och inte har en anställning att falla tillbaka på. 

Däremot är det inte rimligt att ersättningen ska utgå med upp till 80 procent av 

kommunalrådslönen ovanpå ordinarie lön när kommunalrådet återgår till sitt gamla jobb 

eller direkt till nytt jobb efter att uppdraget upphört. Med sociala avgifter blir det en kostnad 

på närmare en miljon kronor för kommunen. 

Vanliga löntagare får inte både lön och a-kassa samtidigt. 

Jag yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med 
förslag som syftar till att ändra reglerna i OPF-KL18 § 4 Ekonomiskt 
omställningsstöd, så att rätten till ersättning utan avräkning tas bort när 
förtroendevald går från kommunalrådstjänst till annan fullbetald tjänst utan 
omställningstid. Syftet är att minska kommunens kostnader. 

En tänkbar alternativ bestämmelse kan vara att kommunalråd som lämnar sitt 
uppdrag för en tjänst med lägre lön, kan få en ersättning som motsvarar skillnaden 
mellan kommunalrådslön och den lön som gäller i det nya jobbet. Denna ersättning 
ska då utgå högst under ett år och räknas av mot eventuell lönehöjning. 

Knivsta 2019-09-18 

 

Lennart Lundberg, gruppledare och KF-ledamot för Knivsta.Nu 
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Handläggare 
Siobhán Gorny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2019-09-30 

Diarienummer 
KS-2019/694 

 
 

Kommunstyrelsen 

Redovisning 2019 av motioner och medborgarförslag som inte har 
beretts inom ett år 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige:  

1. Redovisningen i tjänsteskrivelsen daterad 2019-09-30 är anmäld.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kap 5 § 33, bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska ärendet redovisas för 
kommunfullmäktige, som då kan välja att avskriva ärendet från vidare handläggning. 
 
Avgränsningar  
Den redovisade sammanställningen i tjänsteskrivelsen gjordes den 30 september 2019. Vid 
sammanställningen kontrollerades också om det fanns motioner och medborgarförslag som 
visserligen inte uppnått ettårsgränsen just vid datumet för sammanställningen, men som 
riskerade att göra det inom en snar framtid.  
 
Det är sedan hösten 2018 inte längre möjligt att lämna medborgarförslag i Knivsta. 
Kommunen valde att inte avskriva de redan inlämnade medborgarförslag som inte hade 
behandlats, utan handläggningen av dessa fortsatte. Under år 2019 har de flesta 
medborgarförslag färdigbehandlats, antingen i nämnd eller i fullmäktige.  
 
Redovisning av oberedda motioner 
Det finns inga motioner som har uppnått eller riskerar att uppnå ettårsgränsen.  
 
Redovisning av oberedda medborgarförslag  
Endast ett medborgarförslag finns kvar som ett öppet ärende, och förslaget har också 
passerat ettårsgränsen: 

- Medborgarförslag 2018:05 - Ansök hos Länsstyrelsen om åtgärder mot 
förbränningsmotorer i Valloxen” (KS-2018/136).  

 
Förslaget anmäldes i kommunfullmäktige den 7 mars 2018 och är vid tidpunkten för 
sammanställningen alltså ungefär 18 månader gammalt. Ärendet har anmälts för behandling 
på kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober, och borde alltså finnas på 
kommunfullmäktiges dagordning samtidigt som den här redovisningen.  
 
Hade förslaget inte hunnit beredas i tid till kommunfullmäktiges sista sammanträde för år 
2019 hade det varit rimligt att föreslå kommunfullmäktige att avskriva ärendet.  
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Bevakning av öppna ärenden om medborgarförslag och motioner 
I perioder har det varit svårt för förvaltningen att hinna med beredningen av motionerna och 
medborgarförslagen. Det beror i huvudsak på att bara ett fåtal handläggare arbetar med 
sådana ärenden, och arbetsbelastningen på dem kan bli hög.  
 
Under de två senaste mandatperioderna har kommunsekreteraren, på uppdrag av 
fullmäktiges presidium, fört en lista över inkomna förslag och motioner. Listan har 
kontinuerligt uppdaterats med hur långt beredningen av ärendena kommit och har redovisats 
vid presidiets beredningar inför varje kommunfullmäktige. Genom denna rutin har presidiet 
och förvaltningen haft en möjlighet till överblick över vilka ärenden som riskerar att närma sig 
ettårsgränsen.  
 
Tidigare utredningar har konstaterat att inkomna motioner och medborgarförslag diarieförs 
korrekt, och att eventuella brister i hanteringen uppkommer senare. Förvaltningen har i flera 
år konstaterat att försenad handläggning är en resurs- och arbetsbelastningsfråga. Det finns 
också behov av mer struktur kring vilka handläggare som tilldelas ärenden samt utveckling 
av stöd – t.ex. skriftliga arbetsinstruktioner eller liknande – för att ge dessa tjänstemän 
möjlighet att prioritera handläggningen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Det förslag till beslut som finns i tjänsteskrivelsen innebär inga negativa ekonomiska 
konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
 

 

Lena Fransson    Åsa Franzén  
Kommundirektör    Kanslichef  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Tjänsteskrivelsens förslag till beslut bedöms inte leda till några särskilda konsekvenser för 
barn och unga.  
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

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

Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

2019-10-25 

Motion angående hundrastgård korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen. 

Här har det tidigare funnits en inhägnad som var väldigt uppskattad och som boende i området talar 

ofta om när jag möter dem ute.  

Idag finns det 3 hundrastgårdar i Knivsta; en vid Kölängen, en i Västra Ängby och en i Nya Alsike.  

Vi anser att det behövs ytterligare en hundrastgård centralt för att underlätta hundägarnas vardag. 

Där våra fyrbenta vänner får springa av sig under ordnade former, eftersom det idag är koppeltvång. 

Hundrastgården blir en mötesplats där hundägare kan träffas med sina hundar, utan att riskera att 

andra människor kan komma i ofrivillig kontakt med hundarna. 

Många invånare skulle bli väldigt nöjda och investeringskostnaden är låg.  

Ett förslag på var denna inhägnad skulle kunna placeras är på gräsytan vid korsningen Emil Sjögrens 

väg/Forsbyvägen. Ytan är stor och saknar ändamål i dagsläget och som kommunen äger och sköter 

om.  

(Se bifogad bild) 

 

 



 

Vi inom Sverigedemokraterna Knivsta önskar att kommunfullmäktige ger i uppdrag till berörd nämnd 

att:  

Kommunen ser över möjligheten till att göra denna relativt billiga och önskade anläggning för 

kommunens invånare.     

Monica Lövgren, gruppledare SD Knivsta 

 

 

 



 
Motion Sverigedemokraterna Knivsta 
2019-11-03 
 
Sverigedemokraterna får fortlöpande information från många boende i Knivsta att 
man inte längre vågar nyttja eller besöka allmänna platser av rädsla av att utsättas 
för våld och rån. Narkotika försäljningen sker relativt öppet utanför matbutiker och det 
sker frekventa stölder i matbutikerna. 
 
Det inträffar rån med vapen inblandade på allmän plats och även misshandel 
Föräldrar kör sina barn i tonåren till och från skola, gymnasium och fritidsaktiviteter 
av rädsla för att deras tonåringar skall utsättas för våld med vapen och 
rån. Sverigedemokraterna accepterar inte att enskilda familjer drabbas mycket hårt 
ekonomiskt p.g.a. av att de inte längre vågar låta sina barn och tonåringar resa själva 
med buss och pendeltåg. 
 
Även bilbränder har nu skett i Knivsta. Denna utveckling måste stoppas innan det blir 
en vanlig företeelse som i Uppsala och innan det även sker sprängningar här! 
 
Sverigedemokraterna accepterar inte en samhällsutveckling där polisbristen skapad 
av förd politik begränsar Knivstas boende och omöjliggör ett normalt liv.  
 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att 
besluta 
 

- Att tillstånd inhämtas för installationer av kameraövervakning av allmänna 
platser i Knivsta i brottsförebyggande syfte. 

 
- Att utredning startas om möjligheten att anlita patrullerande vaktbolag runt 

stationen och de centrala delarna av Knivsta. 
 
 
 
Dessa förslag bör genomföras omgående innan fler våldsdåd sker och för att stävja 
bl.a. sprängningar som kan drabba även Knivsta. 
 
 
Monica Lövgren SD Knivsta 

Hans Nyberg SD Knivsta 



Motion Sverigedemokraterna Knivsta 

 

Inför språkkrav i svenska för anställning inom skola och omsorg 

2019-10-29 

Det är positivt att nyanlända personer väljer att arbeta inom kommunal omsorg men då måste 

språkkunskaperna i svenska vara tillräckliga. 

De som behöver stöd, vård och omsorg ska kunna känna sig trygg i att förstå vad personalen säger 

och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos 

personal kan innebära en risk för att brukaren inte förstår den vård han eller hon behöver. Utöver 

detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga misstag kan inträffa när det 

gäller medicinering och följande av vårdplan. Befintlig personal riskerar dessutom merarbete när de 

utövar sina ordinarie arbetsuppgifter får tolka mellan brukare och personal med bristande kunskaper 

i svenska. Ett merarbete som i sin tur ökar stressen och arbetsbelastningen.  

Det råder brist på personal inom äldrevården och skolorna och vi har dessutom ganska stor 

omsättning på personal då personalbehovet kommer att öka ytterligare då andelen äldre ökar och vi 

får fler barn i skolorna. I skolor, på äldreboenden finns redan idag ett antal resurspersoner som pratar 

bristfällig svenska.  

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att öka möjligheterna att rekrytera ny 

personal med utländsk bakgrund bör specifika språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer 

ställas och ett obligatoriskt språktest genomföras. Förslag på hur kommunen kan hjälpa personer 

med bristfälliga kunskaper i svenska men med ett intresse att arbeta inom omsorgen bör tas fram i 

samarbete med tex utbildningsnämnden. Även personal som idag arbetar inom kommunens 

verksamheter men som anses ha otillräckliga språkkunskaper i svenska bör få tillgång till ett 

språklyft. 

Vid nyrekrytering av personal inom kommunen ska det klart framgå, genom ett språktest, att 

kunskaperna i svenska ska motsvara den nivå som Socialstyrelsens rekommenderar för personal inom 

äldreomsorgen. Det innebär godkänd kurs i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 på 

gymnasienivå eller motsvarande utbildning. Ett språktest som visar på kunskap i svenska 

motsvarande minst nivå D på SFI, kunde dock vara tillräckligt för arbete som vårdbiträde inom 

äldreomsorgen. 

Med anledning av ovanstående att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

- Att ge berörda nämnder i uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden ta fram ett 

obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för 

användning vid nyanställning inom kommunens verksamheter 

 

- Att ge berörda nämnder i samarbete med utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett 

språklyft för befintlig personal för användning där behov behövs. 

 

Monica Lövgren (SD)…………………………………………………………………………………………. 

Hans Nyberg (SD)………………………………………………………………………………………………. 


	00 Dagordning
	04c Rapport Knivstaförslag
	06 Interpellationer
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