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Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 

Tid: Onsdag den 29 augusti 2022, kl. 13.00  

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus. Eventuell distansnärvaro ska anmälas i god tid till 
kommunsekreteraren.  

Ordförande: Göran Nilsson (M) 

Sekreterare: Siobhán Górny 

Handlingar finns på kommunens hemsida www.knivsta.se  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till siobhan.gorny@knivsta.se eller 
ringa 018-347023.  

Slutet sammanträde 

Observera att ärendena 12-14 innebär myndighetsutövning, och att sammanträdet är slutet 
under den här delen.  

 

 

 

Föredragningslista 
Dnr 

1. Upprop  

2. Justering 

Förslag: Protokollet justeras den 7 september 2022 av ordföranden 
och justerare.  

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

- Tilldelningsbeslut 2022-08-17, Sara Svenfeldt, (KS-2021/197, 
Upphandling av lönekartläggningsverktyget) 

 

  

5.  Informationsärenden 

a) Ekonomisk information 

b) Information om samhällsskydd och beredskap 

 

Beslutsärenden   

6. Svar på motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) - Namnsättning 
av cirkulationsplatser 

Tjänsteutlåtande 2022-06-21 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 79, 2022-06-13 

KS-2021/609 

http://www.knivsta.se/
mailto:siobhan.gorny@knivsta.se
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Yttrande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-22 
Motionen 

Ansvarig handläggare: Emelie Berglund, planhandläggare 

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

 

7. Motion 2022:08 från Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adéll (KD), 
Gunnar Gidlund (KD) och Per Lindström (KD) - Sälj 
vindkraftverket 

Tjänsteutlåtande 2022-05-30 
Motionen 2022:08 

Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

 

KS-2022/153 

8. Revidering av regler för föreningsbidrag 

Tjänsteutlåtande 2022-03-18 
Förslag på reviderade regler för föreningsstöd 2022-05-09 
Gällande regler för föreningsbidrag (KS-2019/389) 

Ansvarig handläggare: Therese Burström, föreningsutvecklare 

Kultur- och fritidsutskottet överlämnade ärendet utan eget 
ställningstagande.  

 

KS-2022/202 

9. Medfinansiering Leader Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, 
2023-2027 

Tjänsteutlåtande 2022-06-29 
Förslag samarbetsavtal Knivsta kommun 
Strategi Upplandsbygd LLU 

Ansvarig handläggare: Pernilla Westerback, näringslivsstrateg  

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

 

KS-2022/432 

10. Inrättande av ny diarieserie för allmänna handlingar med 
säkerhetskänsligt innehåll 

Tjänsteutlåtande 2022-07-14 

Ansvarig handläggare: Isak Bergdahl, jurist 

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

 

KS-2022/316 
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11. Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag 
bedrivit under 2021 varit förenlig med det fastställda 
kommunala befogenheterna 

Tjänsteutlåtande 2022-07-12 

Ansvarig handläggare: Anna Östergren, ekonom 

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

 

KS-2022/445 

12. Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-06 
SUN § 73, 2022-06-13 
KS § 56, 2016-03-14 
Ansökan om planbesked, 2015-11-29 

Ansvarig handläggare: Linus Wickman, planhandläggare 

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

 

KS-2022/270 

13. Beslut att inte starta planarbete på Trunsta 3:2 

Tjänsteutlåtande, 2022-06-15 
SUN § 60, 2022-05-02 
KS § 215, 2016-10-24 
Ansökan om planbesked, 2016-05-11 

Ansvarig handläggare: Andree Dage, planhandläggare 

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

 

KS-2022/363 

14. Begäran om upphävande av beslut om detaljplaneuppdrag 
gällande förtätning av centrala Knivsta 

Tjänsteutlåtande, 2022-06-15 
Protokollsutdrag SUN § 158, 2018-12-03 
Protokollsutdrag KS § 28, 2016-02-01 

Ansvarig handläggare: Elin Hedström, planhandläggare 

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

 

KS-2022/396 

15. Skottlandsmodellen för samordnade insatser för barn och unga 

Ordförandeförslag 2022-08-22 
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Handläggare: 
Siobhán Górny, 
kommunsekreterare 

Tjänsteutlåtande 
2022-06-21 

Diarienummer 
KS-2021/609 

Emelie Berglund, 
namnsättningshandläggare 

  

 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av 
cirkulationsplatser 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första beslutssats. 

2. Motionens andra beslutssats avslås. 

3. Fullmäktige uppdrar åt samhällsutvecklingsnämnden att genomföra namnsättningen med 
någon form av delaktighet från kommunens invånare.  

Sammanfattning av ärendet 

Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021. Den 
föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka 
cirkulationsplatser som bör få namn samt att utlysa en rådgivande namntävling bland 
invånarna. Motionen behandlades av samhällsutvecklingsnämnden den 13 juni 2022.  

Ärendets uppkomst och beredning 

Ledamöter i kommunfullmäktige har enligt kommunallagen (2017:725) rätt att väcka ärenden 
i fullmäktige genom motioner (5 kap. 17 §). Motionerna ska om möjligt beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 37 § i kommun-
fullmäktiges arbetsordning ger närmare bestämmelser om hur motioner ska väckas och 
hanteras.  

Ärendet väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021 och 
remitterades till samhällsutvecklingsnämnden för beredning i oktober samma år. I Knivsta är 
det samhällsutvecklingsnämnden som genom reglementet ansvarar för frågor om 
namnsättning av gator, torg, andra allmänna platser, kvarter och kommunala 
verksamhetslokaler. 

Att en nämnd bereder ett ärende innebär bland annat att nämnden tar fram ett förslag till 
beslut. På grund av ett missförstånd under beredningsprocessen har 
samhällsutvecklingsnämnden på sammanträdet den 13 juni 2022 endast yttrat sig över 
ärendet, och inte lämnat ett uttryckligt förslag till beslut. För att inte fördröja hanteringen 
längre kommer därför förslaget till beslut att komma från kommunstyrelsen, med beaktande 
av det yttrande och den utredning som redan gjorts på samhällsutvecklingsnämnden. 
Alternativet är att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsutvecklingsnämnden 
för beredning vilket ytterligare försenar beslutet i ärendet.  

Samhällsutvecklingsnämndens yttrande 

Förslaget till beslut utgår från yttrandet från samhällsutvecklingsnämnden. I yttrandet framgår 
att nämnden inte har någon principiell invändning mot att kommunfullmäktige skulle ge 
nämnden (som redan har uppdraget att namnge gator och vägar), ett uppdrag att namnge 
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cirkulationsplatser. I namnsättningen är nämnden styrd av kulturmiljölagens (1988:950) 
bestämmelser om god ortnamnsed. Nämnden anser därför inte att det är lämpligt att ordna 
en rådgivande namntävling som första steg i en process, eftersom signalvärdet i en tävling är 
det vinnande förslaget kommer att antas. Nämnden menar att om syftet är delaktighet från 
allmänheten vore det mer praktiskt att först t.ex. be allmänheten lämna förslag på namn som 
sedan kan beredas i vanlig ordning innan beslut. Därefter skulle allmänheten kunna rösta på 
de förberedda namnförslagen, och mot ett sådant förvarande har nämnden inga 
invändningar.   

Förslaget till beslut är därför att bifalla den första beslutssatsen i motionen, avslå den andra 
beslutssatsen, och lämna ett särskilt uppdrag till samhällsutvecklingsnämnden att genomföra 
namnsättningen i någon form av delaktighet med kommuninvånarna. Eftersom 
kommunfullmäktige redan gett nämnden rådighet över namnsättning är det rimligt att 
nämnden får avgöra på vilket sätt denna dialog med medborgarna ska göras. Beslutssatsen 
utesluter inte vare sig namninsamlingar, namntävlingar eller andra idéer utan överlåter 
hanteringen till nämnden.  

Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

Analyser är gjorda i samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-27.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-21 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 79, 2022-06-13 
Yttrande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-22 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

 

 

 

Daniel Lindqvist, kommundirektör  Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
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Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 12 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 79   Dnr: SUN-2022/430 
Motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av cirkulationsplatser 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden antar förslaget till yttrande daterat 2022-05-27. 

Reservation 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Yrkanden 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar återremiss (skriftligt yrkande med motivering, 
protokollsbilaga 2).  
Jacob Risberg (MP) yrkar bifall till det utsända förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mikael Rye-Danjelsens yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.  
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 22 september 2021 anmäldes motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) om namnsättning 
av cirkulationsplatser. I motionen anförs att kommunens cirkulationsplatser bör namnges och 
att skyltar bör sätts upp för att underlätta för utryckningsfordon och allmänheten att navigera 
sig i kommunen. Vidare anförs att namnen bör ha en tydlig koppling till platsen eller 
närliggande platser för att underlätta orienteringen. För att öka delaktigheten menar Lästh att 
en rådgivande tävling genomförs för att namnge platserna.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-27 
Förslag till yttrande från samhällsutvecklingsnämnden, daterat 2022-05-27 
Motion 2021:09 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av cirkulationsplatser (KS-2021/609) 
Maria Cassel, planchef, informerar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson      
Emelie Berglund 

Tjänsteutlåtande 
2022-05-27 

Diarienummer 
SUN-2021/430 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Tjänsteutlåtande - Motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) - 
namnsättning av cirkulationsplatser 

 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden antar förslaget till yttrande daterat 2022-05-27. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Britta Lästh (KNU) lämnade den 9 september 2021 in motion 2021:07 angående 
namnsättning av cirkulationsplatser i Knivsta kommun. Ärendet har remitterats till 
samhällsutvecklingsnämnden för yttrande.  
 

Ärendets beredning 

Den 22 september 2021 anmäldes motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) angående 
namnsättning av cirkulationsplatser. I motionen anförs att kommunens cirkulationsplatser bör 
namnges och att skyltar bör sätts upp för att underlätta för utryckningsfordon och 
allmänheten att navigera sig i kommunen. Vidare anförs att namnen bör ha en tydlig koppling 
till platsen eller närliggande platser för att underlätta orienteringen. För att öka delaktigheten 
menar Lästh att en rådgivande tävling genomförs för att namnge platserna.  
 
I motionen yrkar Lästh och Knivsta.Nu att fullmäktige ska besluta:  

1. Att uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka cirkulationsplatser som 
bör namnsättas i ett första skede.   

2. Att uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att utlysa en rådgivande namntävling av 
cirkulationsplatser bland invånarna.  

 
Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen ska ärenden beredas av en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Enligt Reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Knivsta kommun § 48 ska samhällsutvecklingsnämnden 
ansvara för bland annat trafikplanering och även ”namnsättning av gator, torg, andra 
allmänna platser, kvarter och kommunala verksamhetslokaler”. Enligt plan och bygglag 
(2010:900) 1 kap. 4 § definieras allmän plats som : ”en gata, en väg, en park, ett torg eller 
annat område som enligt en detaljplan är avsett för gemensamt behov”.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Om motionen bifalls tillkommer det kostnader för skyltar vid cirkulationsplatserna samt 
annonskostnader för marknadsföring av namninsamling och eventuell omröstning.  
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-27 
Förslag till yttrande från samhällsutvecklingsnämnden, daterat 2022-05-27 
Motion 2021:09 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av cirkulationsplatser KS-2021/609 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Jenny Rydåker   Maria Cassel 

Samhällsbyggnadschef    Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Barn påverkas av om cirkulationsplatserna är namnsatta eller inte. De påverkas negativt i 
den händelse de har svårt att hitta och vid en olycka inte kan meddela var olyckan skett.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Vid en eventuell tävling/namninsamling bör barn också ges möjligheten att lämna in förslag.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Det finns inga kända.  

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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 2022-06-13 Diarienummer  

SUN-2021/430 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Yttrande från samhällsutvecklingsnämnden – Svar på 

motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av 

cirkulationsplatser  

Bakgrund 

Den 22 september 2021 anmäldes motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) 

angående namnsättning av cirkulationsplatser. I motionen anförs att kommunens 

cirkulationsplatser bör namnges och att skyltar bör sättas upp för att underlätta för 

utryckningsfordon och allmänheten att navigera sig i kommunen. Vidare anförs att 

namnen bör ha en tydlig koppling till platsen eller närliggande platser för att 

underlätta orienteringen. För att öka delaktigheten menar Lästh att en rådgivande 

tävling kan genomföras för att namnge platserna. I motionen yrkar Lästh och 

Knivsta.Nu att fullmäktige ska besluta:  

1. Att uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka 

cirkulationsplatser som bör namnsättas i ett första skede.   

2. Att uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att utlysa en rådgivande 

namntävling av cirkulationsplatser bland invånarna.  

Ansvar för namnsättning av gator 

Kommunfullmäktige har delegerat ansvaret för vissa kommunala uppgifter till 

kommunstyrelsen och nämnderna. I samhällsutvecklingsnämndens ansvar ingår 

bland annat ansvaret för namnsättning av gator, torg, andra allmänna platser, 

kvarter och kommunala verksamhetslokaler.1 I Plan- och bygglagens (2010:900) 

1 kap. 4 § definieras allmän plats som: ”en gata, en väg, en park, ett torg eller 

annat område som enligt detaljplan är avsett för gemensamt behov”.  

SUN konstaterar att namngivandet av gator och vägar redan idag sköts av 

nämnden, på fullmäktiges uppdrag. SUN har inget principiellt emot att 

fullmäktige beslutar om att ge nämnden i uppdrag att se över möjligheterna att 

namnge cirkulationsplatser.   

                                            
1 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, § 48 
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De cirkulationsplatser som idag finns längs med Gredelbyleden och 

Brunnbyvägen saknar officiella namn. SUN delar motionärens uppfattning om att 

det är lämpligt att SUN fastställer vilka cirkulationsplatser som ska namnges.  

Bestämmelser vid namnsättning  

Av hävd är det kommunerna som står för huvuddelen av den officiella 

namngivningen. Landets kommuner har valt olika former för hur namn tas fram. I 

Knivsta kommun är det SUN som fattar de slutliga besluten. I den process som 

leder fram till nämndens beslut ingår ett samrådsförfarande.  

För namnsättning finns bestämmelserna om god ortnamnssed i 1 kap. § 4 

kulturmiljölagen (1988:950)2. Begreppet ortnamn innefattar alla geografiska 

termer så som gator, kvarter, broar, parker, trafikleder med mera. Enligt 

bestämmelserna ska kommunen bland annat inte ändra hävdvunna ortnamn utan 

starka skäl. Ortnamn ska stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte 

hävdvunna stavningsformer talar för annat. Påverkan på hävdvunna namn ska 

även beaktas vid nybildning av ortnamn.  

Bestämmelserna har tillkommit för att tillgodose att platsnamn fyller en god 

funktion och innehåll (syftning och betydelse) och dess yttre form (stavning och 

böjning). Det är också viktigt att det finns en för allmänheten saklig koppling till 

platsen och att det är lätt att komma ihåg för att namnet ska bli användbart och att 

undvika att konkurrerande namn inte uppkommer. När en plats namnges ska det 

därför undersökas om ett namn exempelvis kan medföra att en plats blandas ihop 

med andra platser eller platser med liknande namn.  

Namntävling 

SUN menar att en namntävling med omröstning är olämpligt eftersom det 

signalerar till allmänheten att det är vinnarens förslag kommer att bli det nya 

namnet. I det fall nämnden anser att vinnarförslaget är opassande eller inte 

förenligt med bestämmelser och därmed beslutar om ett annat namn finns en risk 

att det uppstår en besvikelse hos vinnaren och de personer som röstat.  

I andra kommuner finns alternativa initiativ där allmänheten kan skicka in 

namnförslag genom en namninsamling. En namninsamling, där förslagen sedan 

bereds tillsammans med lämpliga remissinstanser, innan en eventuell omröstning 

sker, är ett mer lämpligt sätt att erbjuda allmänheten delaktighet.  

Kriterierna för insamlingen  

Om fullmäktige beslutar om en namninsamling bör det finnas vissa kriterier. 

Lästh föreslår att namnet ska ha koppling till platsen eller platser i närheten. SUN 

                                            
2 För ytterligare information se SOU 1982:45 Ortnmansvärde och vård och SOU 1996:128 

Skyddet av kulturmiljön 
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menar att fler kriterier bör tas fram. Namnförslagen bör exempelvis inte vara 

kränkande eller vara otydliga. Vidare bör platser inte vara uppkallade efter 

levande personer, organisationer eller kommersiella företag.  

I den händelse att fullmäktige vill att allmänheten ska ges möjlighet att inkomma 

in med namnförslag genom en insamling önskar nämnden att fullmäktige också 

ger SUN mandat att fastställa formerna och kriterierna för insamlingen. 

 

 

 

Harriet Swanberg 

Ordförande i samhällsutvecklingsnämnden  
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Motion angående namnsättning av cirkulationsplatser i Knivsta kommun 

 

Knivsta får allt fler cirkulationsplatser när kommunen växer och korsningar byggs om för att bli mer 

trafiksäkra. 

För att underlätta för utryckningsfordon, invånare samt besökare i kommunen anser vi i Knivsta.Nu 

att det är önskvärt om cirkulationsplatserna utefter de större vägarna fick tydliga namn, vilka skulle 

kunna vara sökbara i GPS:er. I ett första skede bör cirkulationsplatser längs Gredelbyleden och 

Brunnbyvägen namnsättas.  

Namnen bör antingen ha en tydlig koppling till platsen eller närliggande platser för att underlätta 

navigation. Det finns flera exempel från andra kommuner där namnsättning av cirkulationsplatser har 

skett såsom i Upplands-Bro i Bro och Bålsta i Håbo kommun 

Namnet på cirkulationsplatsen bör finnas på skylt i eller i närheten av cirkulationsplatsen. 

Vi i Knivsta.Nu värnar om våra invånares delaktighet och inflytande varför vi ser detta som ett 

utmärkt tillfälle att låta våra kommuninvånare vara med och påverka namnen genom att kommunen 

utlyser en namntävling som bör vara rådgivande inför namnsättning precis som när kommunens 

slogan togs fram. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Knivsta.Nu kommunfullmäktige i Knivsta 

Att uppdra åt Samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka cirkulationsplatser som bör 

namnsättas i ett första skede. 

Att uppdra åt Samhällsutvecklingsnämnden att utlysa en rådgivande namntävling av 

cirkulationsplatserna bland invånarna  

 

Knivsta 2021-09-09 

 

Britta Lästh (Knivsta.Nu) 
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Ekonomichef   

 

 

Motion 2022:08 från Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adéll (KD), 
Gunnar Gidlund (KD) och Per Lindström (KD) - Sälj vindkraftverket 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2022. Förslaget i 
motionen är att sälja kommunens vindkraftverk. Köpet av vindkraftverket var ett politiskt 
beslut 2009 som ett initiativ till den gröna omställningen. Energiförsörjning är en del av 
kommunernas anknytningskompetens, men inte kommunens huvudsakliga 
kompetensområde. 
 
Förvaltningen bedömer att en försäljning ska föregås av oberoende utvärdering och 
marknadsvärdering för att avgöra om motionens initiativ är en god affär för kommunen eller 
inte. Det ska rimligen göras före ett beslut om avyttring. Förvaltningen har inget uppdrag att 
utreda frågan för stunden. 
 
Motionen har beretts av kommunstyrelsen den 29 augusti 2022. Kommunstyrelsen anser att 
motionen därmed är besvarad. 
 
Bakgrund 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2022. Förslaget i 
motionen är att sälja kommunens vindkraftverk. Köpet av vindkraftverket ett politiskt beslut 
2009 som förvaltningen har verkställt. 
 
Energiförsörjning är en del av kommunernas anknytningskompetens, men inte kommunens 
huvudsakliga kompetensområde. Många kommuner äger idag vindkraftverk och ett syfte 
med ägandet är att bidra till omställningen till förnyelsebar energi. Det förekommer även 
argument som ekonomiska fördelar.  
 
Att vindkraftverket är en källa till förnyelsebar energi är de allra flesta överens om, den 
ekonomiska aspekten har tveklöst en koppling till elpriset. Baserat på ett marknadspris för el 
överstigande 50-55 öre kWh gör vindkraftverket lönsamt, men det beror så klart även på hur 
mycket det blåser (produktionen). Det kan sägas att det finns en osäkerhet i ekonomin. Över 
tid har investeringen inte varit lönsam sett till driftnettot. Kommunens externa rådgivare för 
elhandel bedömer att elpriset kommande 3-5 år kommer överstiga kommunens självkostnad 
vilket utifrån den bedömningen kommer medföra ekonomiska fördelar kommande 3-5 år för 
kommunkoncernen. 
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Kommunens investeringsutgift (anskaffningsvärde) uppgick till 35,5 miljoner kronor 2009 för 
anläggningen och den beräknad nyttjandeperiod är kalkylerad till 20 år (13 år är avskrivna 
eller cirka 23 miljoner kronor). Återstående bokfört värde är idag 12,5 miljoner kronor.  
 
Det bokförda värdet är dock inte samma som marknadsvärdet. Det har erbjudits 
uppgraderingspaket för vindkraftverket som förlänger nyttjandeperioden vilket sannolikt 
förbättrar både driftsekonomin och marknadsvärdet, även utsikterna för elpriset i stort 
påverkar. Sett till kvarvarande avskrivningstid och nuvarande elpris är kommunens 
ekonomiska risk för att bibehålla vindkraftverket rimligen låg. 
 
Förvaltningen bedömer att en oberoende utvärdering och marknadsvärdering krävs för att 
avgöra om motionens initiativ är en god affär för kommunen eller inte. Förvaltningen har 
inget uppdrag att utreda frågan vidare. 
 
Motionen har beretts av kommunstyrelsen den 29 augusti 2022. Kommunstyrelsen föreslår 
att motionen anses besvarad med motiveringen att en utredning av marknadsvärdet behöver 
avgöras först enligt försiktighetsprincipen, innan beslut om avyttring sker. 
 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget till beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. Ett bifall till motionen bidrar till 
en viss ekonomisk osäkerhet, gällande nettokostnaden för el (nettot av konsumtion och 
produktion). En försäljning behöver även föregås av utredningar etc vilket är en kostnad som 
i nuläget är ofinansierad. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-30 

Motionen 2022:08 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Ekonomichef 

 

 

 

 

Daniel Lindqvist  

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Motionen avser försäljning av kommunens vindkraftverk, förslaget till beslut har ingen 
konsekvens för barn.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Motion     2022-02-16 
 

 

Vindkraftverkets framtid  
Sedan 2009 har Knivsta kommun ett kommunalt vindkraftverk som är placerat i Skåne. 

Ekonomin för vindkraftverket har över tid gått med underskott varvid kommunens 
skattebetalare fått finansiera förlusten. En del av kraftverkets intäkter har bestått av 
försäljning av elcertifikat via elcertifikatsystemet. Elcertifikatsystemet gäller dock bara 
under 15 år och då Knivstas vindkraftverk inom ett par år når 15-årsgränsen kommer 
ekonomin för vindkraftverket ytterligare försämras.  

Vindkraftverkets driftsekonomi över tid: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Resultat elhandel 215821 1284207 260836 
-
1099919 

-669 
247 

-363 
421 

-1 
230 
166 

-1 375 
067 

-823 
994 

483 
050 

89 
683 

-1 124 
141 

Ackumulerat 
resultat  

1 500 
028 

1 760 
864 660 945 

-8 
301 

-371 
722 

-1 601 
888 

-2 
976 
955 

-3 
800 
949 

-3 317 
898 

-3 
228 
215  

Resultat Intern 
elhandel 

-4 
842 -125 151 

-47 
008 

-306 
333 

147 
741 

62 
457 

-99 
773 

-305 
606 

-51 
745 

-81 
006 

-309 
001 

-608 
219 

Resultat 
Vindkraftverket 

220 
663 

1 409 
358 

307 
844 

-793 
586 

-816 
988 

-425 
878 

-1 130 
393 

-1 
069 
461 

-772 
249 

564 
057 

398 
684 

-515 
922 

Ackumulerat 
resultat 
vindkraftverket 
 

 

1 630 
021 

1 937 
865 

1 144 
279 

327 
291 

-98 
587 

-1 
228 
980 

-2 
298 
441 

-3 
070 
689 

-2 
506 
633 

-2 
107 
948 

-2 
623 
870 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta: 

Att uppdra åt kommunstyrelsen att redovisa bedömda ekonomiska konsekvenser 
av att elcertifikatssystemet upphör för kommunen samt att föreslå på 
handlingsalternativ i syfte att över tid minimera skattebetalarnas kostnad för 
vindkraftverket. 

Att uppdra åt kommunstyrelsen att, om det bedöms ekonomiskt fördelaktigt, 
avyttra vindkraftverket. 

Björn-Owe Björk (KD)   Gunnar Gidlund (KD) 

Per Lindström (KD)   Synnöve Adell (KD) 
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Kommunstyrelsen 

Revidering av regler för föreningsbidrag 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar dokumentet ”Regler för föreningsbidrag i Knivsta kommun”.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Det föreslagna dokumentet för regler och rutiner för föreningsbidrag är en reviderad version 
av det tidigare dokumentet som reglerat kommunens föreningsstöd. Det nya dokumentet har 
kompletterats med en mer utförlig beskrivning av samtliga stöd, en ny utarbetad struktur 
samt några mindre och större justeringar av krav och regler för Knivsta kommuns 
föreningsstöd. Grundstödet blir obligatoriskt för bidragsberättigade föreningar, åldersspannet 
för bidragsberättigade medlemmar utökas till 0-25 år och ett ridsportsstöd införs. 
Sammantaget tydliggör dokumentet vilka former av föreningsstöd som kommunen 
tillhandahåller, vem som har rätt att ta del av föreningsstöden samt vilka krav och villkor som 
reglerar denna rätt.  

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-20 om dokumentet “Regler för föreningsbidrag” (KS-
2019/389). Sedan dess har Knivstas föreningsliv genomgått en rad förändringar i takt med 
Knivsta kommuns tillväxt vilket medfört att även nya förutsättningar och behov för 
kommunens föreningsbidrag uppstått. För att möta dessa behov och aktualisera regelverket 
efter den utveckling som skett har ett förslag på revideringar av bidragsreglerna tagits fram. 
De föreslagna revideringarna baserar sig på behov som under en löpande tid identifierats vid 
handläggning av bidragen och vid samtal med föreningarna i Knivsta. Dessutom har en 
omvärldsbevakning genomförts kring andra kommuners regler för föreningsbidrag därifrån en 
del inspiration hämtats till de nya reglerna. Ett exempel är Uppsala kommuns 
“kvalitetsbidrag” som inspirerat till de föreslagna ändringarna i grundstödet som presenteras 
under rubriken “övergripande förändringar i föreningsbidragen”. Föreslagna ändringar har 
även skickats på remiss till Knivsta föreningsråd som skickat ut dokumentet till sina 
medlemmar och samlat in synpunkter som förvaltningen tagit del av. Dokumentet har därför 
god förankring hos föreningslivet i Knivsta. Resultatet av de samlade ändringarna 
presenteras i det nya dokumentet “Regler för föreningsstöd i Knivsta kommun”. Under 
följande rubriker summeras de ändringar som tillkommit i detta dokument.  

 

Övergripande revideringar föreningsbidrag  

 Obligatoriskt grundstöd: Grundstödet blir obligatoriskt för alla bidragsberättigade 
föreningar att årligen söka för att få ta del av det resterande bidragsutbudet. Syftet är 
att möjliggöra en återkommande kontroll av att samtliga föreningar som beviljas 
bidrag fortfarande lever upp till kommunens krav samt en uppföljning av hur 
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föreningarna arbetar med de globala hållbarhetsmålen. Bidraget villkoras därför med 
att föreningen skickar in av kommunen efterfrågade handlingar vid ansökan. 
Förändringen bedöms inte få några större konsekvenser för föreningarna eftersom de 
flesta redan i nuläget ansöker om grundstödet varje år.  

  

 Ändrat åldersspann: Åldersspannet för bidragsberättigade barn-och ungdomar 
ändras från 5-25 år till 0-25 år. Ändringen görs utifrån önskemål som inkommit från 
föreningsrådets medlemsföreningar. Motiveringen är att det finns föreningar inom 
kommunens föreningsliv som bedriver verksamhet för unga från 3 år och som idag 
missgynnas av det rådande åldersspannet. Detta berör framförallt friluftsföreningarna 
som också på andra sätt missgynnas av bidragsreglernas utformning eftersom de 
ofta bedriver små grupper med föräldrar och barn i olika åldrar. Ändringen förväntas 
inte få några större fördelningsekonomiska konsekvenser i allmänhet eftersom 
barnen startar vid 5 års ålder som tidigast i de flesta andra föreningar.   
 

 Nytt bidrag – Ridsportsstöd: Bidragsformerna har utökats med ett särskilt stöd för 
föreningar som bedriver ridsportsverksamhet. Bakgrunden är att ridsportsföreningen 
Olunda Ryttarförening sedan 2013 årligen beviljats ett extra driftstöd till sin 
verksamhet och att förvaltningen med anledning av det gavs i uppdrag under 2021 att 
se över hur detta stöd kan göras mer allmänt för ridsportsföreningar och integreras 
bland de resterande föreningsbidragen. Sedan dess har en översyn av 
ridsportsföreningarnas behov i Knivsta kommun samt en omvärldsbevakning gjorts 
kring hur ridsportsfrågan hanteras inom andra kommuners. Översynen resulterade i 
bedömningen att behoven av särskilt driftstöd kvarstår inom Olunda Ryttarförening 
men att liknande behov även finns hos andra ridsportsföreningar i kommunen. 
Omvärldsbevakningen visade att de kommunala utredningar som gjorts kring 
ridsportsfrågan visat att ridsportsföreningar har särskilda behov eftersom 
verksamheten bedrivs på anläggningar som kräver mycket drift och underhåll och 
som ofta inte hanteras av kommunen. Därför har många kommuner valt att ge 
ridsportsföreningarna extra stöd, ofta via särskilda stöd till ridsportsföreningar. Med 
utgångspunkt i det föreslås därför införandet av ett särskilt ridsportsstöd inom Knivsta 
kommuns föreningsbidrag för att möjliggöra långsiktighet i ridsportsfrågan där 
samtliga ridsportsföreningar i Knivsta som uppfyller villkoren har en möjlighet att 
ansöka om stödet.  

  

 Utökat antal kategorier av föreningsstöd: En omjustering av bidragsstrukturen har 
genomförts där kategorierna för föreningsbidrag utökats från fyra (4) till fem (5) 
bidragskategorier. Tre bidrag (startstöd, anläggningsstöd, underhållsstöd och bidrag 
till föreningar som arbetar med funktionsvarierade) som i det tidigare dokumentet 
ingick i kategorin “bidrag till barn-och ungdomsföreningar” har nu flyttats över till den 
nya kategorin “föreningsgemensamma stöd” som innefattar bidrag som kan sökas av 
alla bidragsberättigade föreningar. Förändringen beräknas inte medföra några större 
fördelningsekonomiska konsekvenser eftersom den berör ett litet antal föreningar. 
 
De fem bidragskategorierna är nu:  
- (1) Bidrag till barn och ungdomsföreningar  
- (2) Bidrag till pensionärsföreningar  
- (3) Bidrag till bygdegårdsföreningar 
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- (4) Bidrag till kulturarrangemang 
- (5) Föreningsgemensamma bidrag. 

  

 Reducerat antal bidragsformer pensionärsföreningar: Följande bidrag för 
pensionärsföreningar har tagits bort: större sammankomstbidrag, lokalhyresbidrag 
och utrustningsbidrag. Motiveringen är att budgeten för denna föreningskategori är för 
liten för att det ska löna sig att fördela ut bidraget på fem (5) olika bidrag. Istället 
minskas antalet bidrag ner till två bidrag för pensionärsföreningar, (grundstöd och 
aktivitetsstöd), som gällande budget fördelas ut på. Bedömningen är att förändringen 
inte får några märkbara ekonomiska konsekvenser för berörda föreningar men att det 
underlättar administrationen för både förvaltning och föreningarna.  

  

 Revideringar struktur: Det nya dokumentet har fått en ny struktur för att skapa mer 
tydlighet och lättare navigering bland innehållet. Dokumentet består nu av följande 
delar: (1) Inledning (inkl. syfte och värdegrund), (2) Översikt Knivsta kommuns 
föreningsbidrag, (3) Kommunens krav för bidrag och lokaler, (4) Beskrivning av 
föreningsbidragen och (5) Ansökan och handläggning. Beskrivningarna av samtliga 
bidrag har även strukturerats upp utifrån rubrikerna “syfte”, “fördelning”, “villkor”, 
“handläggning” och “ansökningsperiod”.  
 

 Agenda 2030: En beskrivning av bidragsreglernas koppling till barnkonventionen och 
målen i Agenda 2030 har lagts till i det nya dokumentet. Nio (9) av de globala målen 
har valts ut som fokus för dokumentet och målområden för Knivstas föreningsliv. 
Specifikt har ett eller flera av dessa hållbarhetsmål kopplats till respektive 
bidragsform. Det finns många mål som skulle kunna relateras till föreningsstödet, 
därför har ett urval gjorts utifrån dess särskilda relevans som riktning för 
bidragsformerna. Sammantaget syftar föreningsstödet därmed att inspirera och 
underlätta för föreningar att utforma och bedriva verksamheter i linje med målen. 
 

 Krav bidrag och lokalsubventioner: Skillnaden mellan “bidragsberättigade föreningar” 
och “övriga föreningar” har förtydligats både vad gäller krav och möjligheten att ta del 
av föreningsbidrag och lokalsubventioner. Kraven delas upp i generella krav och 
specifika krav där de generella kraven gäller för samtliga föreningar medan de 
specifika kraven endast gäller för bidragsberättigade barn-och ungdomsföreningar, 
pensionärsföreningar och bygdegårdsföreningar. De bidragsberättigade föreningarna 
berättigas till både bidrag och lokalsubventioner medan övriga föreningar endast har 
möjlighet att ta del av lokalsubventioner. Undantag gäller för bidragen arrangörsstöd, 
riskdelning, startstöd och bidrag till föreningar som arbetar med funktionsvarierade 
vilka även kan sökas av övriga föreningar och/eller kulturarrangörer.  

 

 Redovisning och uppföljning: Under del (5) Ansökan och handläggning har en 
underrubrik kring redovisning och uppföljning lagts till för att specificera regler kring 
redovisning, uppföljning och återbetalning av bidrag. 
 

Specifika revideringar per bidrag  

  
Kategori 1: Stöd till barn-och ungdomsföreningar  
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Grundstöd  
 

Tillagda punkter  
 

 Vid ansökan redovisar föreningen följande dokument:  
Verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, 
revisionsberättelse, bevis på medlemskap i riksorganisation, antal bidragsberättigade 
medlemmar, övriga dokument som specifikt efterfrågas vid ansökan (varierar från år 
till år). T.ex. hur föreningen arbetar med jämställdhet, rekrytering, ungdomsinflytande, 
utbildning m.m.    

  
Aktivitetsstöd  
 

Tillagda punkter:  

 Vid sammankomster som är gemensamma för flera föreningar får varje förening 
endast redovisa sina egna medlemmar som deltagare.    

 Personer som deltar i aktiviteten för att prova på får i rekryteringssyfte räknas som en 
bidragsberättigad deltagare så länge övriga villkor är uppfyllda.    

  
Ändrade punkter:  

 Antal bidragsberättigade tillfällen  
- Innan: Föreningen har genomfört minst 10 bidragsberättigade aktivitetstillfällen under 

en termin.   
- Efter: Föreningen har genomfört minst 5 bidragsberättigade aktivitetstillfällen under 

en termin. OBS: Om föreningen genomfört färre än 5 aktivitetstillfällen under en 
termin men totalt minst 10 aktiviteter under ett år får föreningen tillgodoräkna 
aktiviteterna från föregående termin vid nästa ansökan om aktivitetsstöd.    

  
 Kravet på antal deltagare vid bidragsberättigat aktivitetstillfälle. 

- Innan: Omfattar minst fem (5) bidragsberättigade medlemmar i åldern 0-25 år.  

- Efter: Omfattar minst tre (3) bidragsberättigade medlemmar i åldern 0-25 år.  
 

Projekt-och lovstödet  
  
Tillagda punkter: 
 

 Projekt och lovstödet har kompletterats med en definition av begreppen “projekt” och 
“lovaktiviteter” samt nya villkor. Se tillagda villkor:  
 
Projektet ska…   

- Ha en tydlig start och sluttid, ha ett tydligt mål, ha en definierad budget, ha en 
projektledare och vara praktiskt genomförbart.  
 
Lovaktiviteten ska...  

- Ha en eller flera ledare närvarande, kostnadsfri att delta vid, genomföras så att barn 
med olika förkunskaper och behov kan delta och känner sig välkomna.    
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- Om föreningen beviljas stöd ska det framgå tydligt i all marknadsföring att 

verksamheten stöds av Knivsta kommun. Det görs genom texten ”Med stöd från 
Knivsta kommun”, samt Knivsta kommuns logotyp.    

  
 Gällande fördelning av stödet har reglerna även kompletterats med att 

handläggningen av stödet grundas på en helhetsbedömning av ansökan och dess 
koppling till bidragets mål och prioriteringar. För lovaktiviteter beräknas stödet även 
utifrån antal timmar, antal ledare och materialkostnader för aktiviteten.  

  
Ändrade punkter  

 Ansökningsperiod.  
- Innan: 15/2-31/10  
- Efter: 5/1 - 15/11.    

  

Ledarutbildningsstödet:  
  
Tillagda punkter:  

 Fördelning: Vid godkänd ansökan kan föreningen få stöd för upp till 75 % av 
redovisade kostnader.  
 Villkor: Genomförd utbildning är i huvudsak inriktad mot ledare inom barn-och 
ungdomsverksamhet och kan kopplas till föreningens verksamhet.    

  
Ändrade punkter:  

 Ansökningsdag  
- Innan: Ansökan skickas till kommunen senast 2 månader efter avslutad utbildning.  
- Efter: Ansökan skickas till kommunen senast 3 månader efter avslutad utbildning.    

 
 Ansökningsperiod.  
- Innan: 15/2-31/10  
- Efter: 5/1 - 15/11.    

 

 Utbildning:   
- Innan: Genomförd utbildning anordnade av riks-, region- eller distriktsorganisation 

alternativt lokal förening.  
- Efter: Genomförd utbildning arrangerades av en riks-, region- eller 

distriktsorganisation alternativt en lokal förening eller ett relevant företag.   
 
Ridsportsstödet 
Helt nytt stöd 
  

Kategori 2: Stöd till pensionärsföreningar:  
  
Grundstöd  
Tillagda punkter  

 Vid ansökan redovisar föreningen följande dokument: Verksamhetsberättelse, 
årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, bevis på medlemskap 
i riksorganisation, antal bidragsberättigade medlemmar, övriga dokument som 
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specifikt efterfrågas vid ansökan (varierar från år till år). T.ex. hur föreningen arbetar 
med jämställdhet, rekrytering, utbildning m.m.    
  

Ändrade punkter:  

 Fördelning av bidraget  
- Innan: Bidrag kan utgå med 1000 kronor plus högst 15 kronor per bidragsberättigad 

medlem, dock högst 15 000 kronor per förening.  
- Efter: Stödet beräknas utifrån antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen där 

föreningarna ges en bestämd summa per medlem.   

  
Aktivitetsstöd  
  
Tillagda punkter:  

 Fördelning av bidraget  
- Innan: Bidrag kan utgå med högst 35 kronor per sammankomst för här angivna typer 

av sammankomster:  
- Efter: Stödet beräknas utifrån antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen där 

föreningarna ges en bestämd summa per medlem.  
  
Ändrade punkter   

 Villkor för antal deltagare per bidragsberättigad aktivitet.  
- Innan: Omfattar minst 10 bidragsberättigade deltagare.  
- Efter: Omfattar minst 5 bidragsberättigade deltagare.  

  
Borttagna punkter:  

 Sammankomsten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, 
medlemsmöte, eller motsvarande.  

 Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara 
medräknas vid en av dessa sammankomster.  

  

Kategori 3: Bygdegårdsföreningar  
  
Grundstöd  
  
Tillagda punkter  

 Vid ansökan redovisar föreningen följande dokument: Verksamhetsberättelse, 
årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, bevis på medlemskap i 
riksorganisation, antal bidragsberättigade medlemmar, övriga dokument som specifikt 
efterfrågas vid ansökan (varierar från år till år). T.ex. hur föreningen arbetar med 
jämställdhet, rekrytering, ungdomsinflytande, utbildning m.m.    

  
Ändrade punkter   

 Fördelning av bidrag:  
- Innan: 50% grundbidrag fördelas lika mellan bygdegårdarna  
- Efter: Stödet delas upp lika mellan alla bidragsberättigade 

bygdegårdsföreningar.  
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Aktivitetsstöd  
  
Ändrade punkter   

 Fördelning av bidrag: 
- Innan: 50% aktivitetsbidrag fördelas per aktivitet i egen eller annans regi  
- Efter: Stödet baserar sig på antalet genomförda aktiviteter där ett visst belopp 

ges för varje bidragsberättigat aktivitetstillfälle.    

 
Kategori 4: Kulturföreningar  
 
Stöd till kulturen i Knivsta förtydligas och fördelas inom tre bidragsformer. Arrangörsstöd, 
Riskdelning och Konsertkarusellen. Samtliga är aktiva bidragsformer redan idag och denna 
revidering innebär endast mindre förtydliganden kring ansökningsförfaranden och behörighet 
samt att stöden läggs till i de samlade bidragsreglerna.  
 
Kategori 5: Föreningsgemensamma stöd  
  
Startstöd 
 
Tillagda punkter: 
- Föreningen har genomfört ett konstituerande årsmöte, har antagit stadgar samt 
upprättat en budget och en verksamhetsplan för det första året.  
 

Anläggningsstöd  
 
Ändrade punkter:  

 Beskrivning av driftkostnader  
- Innan: Driftskostnader avser kostnader förknippade med anläggningen/fastigheten 

som exempelvis sophämtning, el, vatten, försäkringar eller liknande. Kostnader för 
tex telefoni, bredband, tv etc är inte att betrakta som driftskostnad.  

- Efter: Driftskostnader avser löpande och återkommande kostnader för drift av 
anläggningen. En tydlig skillnad görs mellan anläggningskostnader och 
verksamhetskostnader där giltiga driftkostnader ska vara tydligt kopplade till 
anläggningen. Exempel giltiga driftkostnader: Lokalhyra, el, vatten, försäkringar, 
snöröjning, sophämtning och slamtömning, bredband, låneränta för fastighet, 
leasing, mindre reparationer (t.ex. service av maskiner) och förbrukningskostnader 
(t.ex. sand och gräsfrö). Exempel ej giltiga driftkostnader: Personal, större underhåll, 
investeringar och nyinköp samt kostnader som är tydligt kopplade till föreningens 
verksamhet snarare än drift av anläggningen.  

  
 Beskrivning av nyttjanderätt  
- Innan: För att anläggningen ska betraktas som godkänd krävs att föreningen äger 

anläggningen eller har nyttjanderätt som kan betraktas som långsiktig.  

 Efter: Föreningen äger anläggningen eller har en nyttjanderätt som kan betraktas 
som långsiktig. En långsiktig nyttjanderätt ska gälla för minst 3 år. För att beviljas 
bidrag måste kontraktets återstående giltighetstid vara minst 1 år från 
ansökningsperiodens slut.  
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 Ansökningsperiod  
- Innan: 1/12-15/2.  
- Efter: 1/12-25/2.  

  
Underhållsstöd 

  
Tillagda punkter  

 Ansökan kan göras efter avslutad insats eller inför insatser som kräver 
investeringsmedel.  

 I ansökan bifogas en budget där eventuella externa finansiärer eller bidragsgivare 
redovisas.   

 Insatsen har genomförts max 1 år innan inskickad ansökan eller kommer att påbörjas 
inom max 18 månader.    
 

Ändrade punkter  
 Prioriteringsordning  
- Innan: Prioriteringsordning: 1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet 2. 

Insatser som ökar tillgänglighet och jämställdhet 3. Insatser som innebär att negativ 
miljöpåverkan minskas.  

- Efter: Vid handläggning av stödet prioriterar kommunen i första hand ansökningar 
som skickas in inför en planerad insats och i andra hand åtgärder som redan 
genomförts. Bland dessa ansökningar prioriterar kommunen enligt följande 
ordning: 1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet. 2. Insatser som ökar 
tillgänglighet och jämställdhet. 3. Insatser som innebär att negativ miljöpåverkan 
minskas. 4. Nyinköp och investeringar som underlättar drift och underhåll av 
anläggning. 5. Övriga insatser som ökar trivsel eller funktionalitet på anläggningen.  

  
Bidrag till föreningar som arbetar med funktionsvarierade  
Inga revideringar av innehåll.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Det allmänna ridsportsstödet finansieras av 200 000 kr ur befintlig budget genom att det 
extra driftstödet på 200 000 kr flyttas över till det allmänna ridsportsstödet. Eftersom fler 
föreningar kommer att kunna ta del av det nya stödet är förvaltningens bedömning att budget 
bör utökas med 150 000 kr. Införandet av ridsportstödet förväntas gynna de 
ridsportsföreningar som idag inte får något extra bidrag utöver de ordinarie bidragen.  

 
Utöver ridsportsstödet innebär revideringen av bidragsreglerna inga ekonomiska förändringar 
för budgeten för föreningsstöd. Analysen är att de föreslagna revideringarna inte heller 
innebär några större fördelningsekonomiska förändringar för fördelningen 
av föreningsbidragen som helhet men att de kan medföra mindre förändringar för specifika 
bidrag. Dessa ekonomiska konsekvenser har presenterats i samband med beskrivningarna 
under rubrikerna “övergripande förändringar av föreningsbidragen” och “specifika 
förändringar per bidrag.”  
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-03-18 
Förslag på reviderade regler för föreningsstöd 2022-05-09 
Gällande regler för föreningsbidrag (KS-2019/389) 
 

Beslutet ska skickas till 
Kultur- och fritidschef 
Enhetschef fritid  
Enhetschef kultur 

 

Lena K Larsson, kultur- och fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Föreningsbidrag kan sökas av barn-och ungdomsföreningar i Knivsta kommun. Därmed 
påverkas barn även av att bidragsreglerna för föreningar revideras. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Revideringen av reglerna har gjorts med hänsyn till barnens bästa utifrån flera perspektiv. 
Dels föreslås flera av ändringarna utifrån syftet att möta uppmärksammade behov hos barn-
och ungdomsföreningar för att de ska ges förutsättningar att bedriva en god verksamhet för 
barn i kommunen, dels är målet även att skapa tydlighet och fler verktyg för att försäkra att 
kommunens föreningsbidrag går till föreningar som bedriver en trygg och säker verksamhet 
för barnen. 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

De föreslagna förändringarna i det nya dokumentet kan framförallt medföra 
fördelningsekonomiska konsekvenser av bidragen mellan olika föreningar (se beskrivning 
under ekonomisk konsekvensanalys). Fördelningen av bidragen kan till viss del betraktas 
som en intressekonflikt mellan olika fritidsverksamheter för barn-och unga men eftersom 
konsekvenserna av de föreslagna ändringarna bedöms bli små betraktas detta inte som ett 
större problem vid denna revidering.  

 

 

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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Regler för föreningsstöd  
i Knivsta kommun  
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1. INLEDNING  

 

 

Knivsta är en modern och kunskapsintensiv kommun mitt i tillväxtregionen Stockholm-

Uppsala. Kommunen har en stadig tillväxt och många människor lockas hit på grund av det 

attraktiva läget med närhet till både stad och vacker natur. I Knivsta ska alla invånare kunna 

vara, verka och växa, vilket beskrivs i kommunens kultur och fritidspolitiska program.  

 

• Med vara vill kommunen erbjuda välkomnande mötesplatser där alla kan vara – i både 

centralort och på landsbygden.   

 

• Med verka vill kommunen skapa förutsättningar för alla att kunna verka, dvs vara aktiv och 

delta – spontant, planerat, inom kultur eller fritid, på egen hand eller tillsammans med 

andra.  

 

• Med växa vill kommunen ge invånarna möjlighet att växa och utvecklas, samt erbjuda en 

attraktiv närmiljö som gör att fler väljer att flytta hit, vilket leder till att kommunen växer.  

 

Alla i vår kommun har rätt att vara, verka och växa på sin fritid - i egen takt och utifrån 

intresse.   

 

För att förverkliga dessa mål är ett aktivt och levande föreningsliv en avgörande 

förutsättning. Genom ett rikt föreningsliv skapas ett levande kulturliv, en meningsfull och 

aktiv fritid samt ökad delaktighet och identitet. I Knivsta är föreningslivet starkt och 

livskraftigt. Tack vare ett stort ideellt engagemang erbjuds invånarna dagligen ett brett 

utbud av aktiviteter som bedrivs av aktiva föreningar i kommunen. Föreningslivet är därför 

av stor betydelse för social hållbarhet och utveckling i det växande Knivsta.  
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1.1.  SYFTE OCH VÄRDEGRUND 

 

SYFTE 

Eftersom ett välmående föreningsliv är en viktig del av en välmående kommun vill Knivsta 

kommun bidra till att stötta föreningarna i Knivsta. Därför arbetar kommunen aktivt med 

föreningslivet och erbjuder olika former av stöd och insatser för att understödja 

föreningarnas förutsättningar att kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Viktiga delar är 

bland annat samverkan, kommunikation och ekonomiskt stöd. 

I detta dokument regleras kommunens villkor för det ekonomiska stödet i form av 

lokalsubventioner och föreningsbidrag. Bestämmelser kring lokalsubventioner kompletteras 

även med dokumentet ”Prislista Knivsta kommuns bokningsbara lokaler”.  

VÄRDEGRUND 

Knivsta kommuns ekonomiska stöd vilar på kraven att alla föreningar ska vara goda 

förebilder och arbeta för allas lika värde och för att motverka diskriminering, användandet 

av våld, alkohol och droger. Stödet ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga 

principer. Besluten ska utgå från tillit och följas upp utifrån överenskommelsens principer 

om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn.  

 

Föreningsbidragen bygger på barnkonventionen och är utformade för att bidra till 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030. En hållbar utveckling ska möta dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter. Knivsta kommun och Knivstas föreningar 

kan tillsammans bidra till en sådan utveckling genom att bedriva hållbara verksamheter, göra 

medvetna val och arbeta strategiskt mot de globala hållbarhetsmålen. Föreningsstödet 

syftar därför att inspirera och underlätta för föreningar att utforma och bedriva 

verksamheter i linje med målen. Följande hållbarhetsmål utgör fokus för de föreningsbidrag 

som presenteras i detta dokument: 

  

  

Sammantaget innebär det att föreningar som tar del av föreningsbidragen ska vara goda 

förebilder och ska arbeta för en god hälsa, jämställda miljöer och för att motverka 

diskriminering och ojämlikhet. Föreningsbidragen ska även bidra till att uppmuntra hållbara 

initiativ och lösningar samt möjliggöra verksamheter för alla.  
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Specifikt har ett eller flera av hållbarhetsmålen kopplats till respektive bidragsform. Det finns 

många mål som skulle kunna relateras till föreningsstödet, därför har ett urval gjorts utifrån 

dess särskilda relevans som riktning för bidragsformerna. 

 

 

1.2.  OM DOKUMENTET 

 
Detta dokument behandlar regler och riktlinjer för föreningsstöd i Knivsta kommun.  

 

Dokumentet inleds med en översikt av tillgängliga bidragsformer och ansökningsperioder 

som sedan följs av ett avsnitt med allmänna villkor där generella krav och bestämmelser för 

att erhålla ekonomiskt föreningsstöd från kommunen framgår. Därefter presenteras samtliga 

bidrag i tur och ordning i dokumentets längsta avsnitt innan dokumentet slutligen avslutas 

med instruktioner för ansökan och en beskrivning av bidragsprocessen från ansökan till 

utbetalning. Se innehållsförteckningen för att enklare navigera i dokumentet.  

 

Alla bestämmelser i detta dokument är fastställt av kommunstyrelsen.  

 

Bidragen handläggs av kultur- och fritidsförvaltningen enligt delegationsordningen.  

 

1.3.  DEFINITIONER 

 

Medlem: Den som betalt medlemsavgift för senaste verksamhetsåret och är upptagen i 

föreningens medlemsregister.  

Medlemsregister: Medlemsregister ska innehålla medlemmarnas namn och 

kontaktuppgifter samt information om medlemsavgiften är betald. Medlemsregistret ska 

revideras varje år. 

Ledare: Är en av föreningen utsedd person, i åldern 13 år eller äldre, med uppdrag att leda 

föreningens sammankomster. 
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2. ÖVERSIKT KNIVSTA KOMMUNS  

3. FÖRENINGSBIDRAG 

 
Knivsta kommun ger föreningsstöd till bidragsberättigade föreningar (se beskrivning s.7-9).  

Föreningsstöden kan delas in i 5 kategorier: 

 

1. Stöd till barn-och ungdomsföreningar 

2. Stöd till pensionärsföreningar 

3. Stöd till bygdegårdsföreningar 

4. Stöd till kulturarrangemang 

5. Föreningsgemensamma stöd 

 

Se summering av samtliga stöd och ansökningstider nedan: 

  
 Kategori                                Stödform                         Ansökningsperiod 

Bidrag till barn-och 
ungdomsföreningar 

Grundstöd 
Aktivitetsstöd 
Ledarutbildningsstöd 
Projekt- och lovstöd 
Ridsportsstödet 

15/2-1/5  
15/1-25/2 och 1/7-25/8  
15/1-31/10  
15/1-15/11  
15/1-25/2 

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

Grundstöd 
Aktivitetsstöd 

15/1-1/3  
15/1-1/3 och 1/7-25/8  

Bidrag till 
bygdegårdsföreningar 

Grundstöd 
Aktivitetsstöd 

15/3-1/5  
25/8-1/10  

Bidrag till 
kulturarrangemang 

Arrangörsstöd 
Riskdelning 
Konsertkarusellen 

 1/1-31/1, 1/8-31/8  
Löpande under året  
1/4-15/5  

Föreningsgemensamma 
bidrag 

Underhållsstöd 
Funktionsstöd 
Anläggningsstöd 
Startstöd 

15/2-31/10  
15/2-31/10  
1/12-25/2  
15/2-31/10  
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4. KOMMUNENS KRAV FÖR BIDRAG OCH LOKALER  

 
I detta avsnitt presenteras de krav som Knivsta kommun ställer på föreningar för att ta del av 

kommunens lokaler och bidrag. Kraven är uppdelade i generella och specifika krav och gäller 

som följande: 

  

Bidragsformerna är anpassade för föreningar inom kategorierna barn och ungdom, 

pensionär och bygdegård. Dessa föreningar behöver uppfylla både de generella kraven och 

särskilda kraven för att räknas som bidragsberättigade föreningar och därmed berättigas till 

både bidrag och lokalsubventioner. 

  

Det finns även andra ideella föreningar i Knivsta. Dessa räknas som övriga föreningar. För att 

räknas som en övrig förening behöver endast de generella kraven vara uppfyllda. Dessa 

föreningar är ej berättigade till bidrag men kan exempelvis ha rätt till stöd genom 

lokalsubventioner i kommunens anläggningar och en plats i kommunens föreningsregister. 

  

OBS! Undantag gäller för bidragsformerna Arrangörsstöd och Riskdelning där både 

kulturföreningar och fria kulturaktörer i Knivsta är berättigade att söka bidrag, 

funktionsstödet som även kan sökas av övriga föreningar samt startstödet som kan sökas av 

nybildade föreningar som uppfyller villkoren för bidraget. Läs mer om villkoren för dessa 

under beskrivningen av stöden. 

  

Se de generella och specifika kraven nedan.  

 

 3.1. GENERELLA KRAV 
 
 

 
 
 
 

De generella kraven gäller för samtliga föreningar som vill ta del av kommunens 
lokalsubventioner och bidrag. 

 Föreningen är en ideell förening som är registrerad hos Skatteverket med ett 

organisationsnummer som visar detta.  

 Föreningen har av årsmötet beslutade stadgar.   

 Föreningen har en av årsmötet demokratiskt vald styrelse.  

 Föreningen har utsedda revisorer.   

 Föreningen har ett plus/- bankgiro eller bankkonto registrerat i föreningens namn.  

 Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer, följer svensk lagstiftning 

och är förenlig med principen om alla människors lika värde och icke diskriminering.   

 Föreningen har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Knivsta kommun eller 

kompletterar det lokala utbudet i Knivsta. Har föreningen ej sitt säte i Knivsta får 

bidrag endast sökas för de bidragsberättigade medlemmar som är skrivna i Knivsta.  

 Föreningens kärnverksamhet ska vara fri från alkohol- och droger. 

 Föreningen ska ha stabil ekonomi. 
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3.2.  SPECIFIKA KRAV  

De specifika kraven gäller för föreningar som tar del av kommunens föreningsbidrag – de 

bidragsberättigade föreningarna – och presenteras utifrån respektive kategori av 

bidragsberättigad förening.           

  Barn-och ungdomsföreningar 
 

1. Föreningen är ansluten till, och godkänd av, riks-, region- eller distriktsförbund och 

följer förbundets antagna anvisningar.  

   

2. Föreningens verksamhet i Knivsta omfattar minst tio (10) bidragsberättigade 

medlemmar. Följande gäller för bidragsberättigade medlemmar:  

 Är i åldern 0-25 år.  

 Har betalt föreningens medlemsavgift och finns upptagen i föreningens 

medlemsförteckning.   

 Deltar regelbundet och aktivt i föreningens verksamhet.  

  

3. Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. Följande gäller 

för bidragsberättigade aktivitetstillfällen:  

 Genomförs av bidragsberättigad förening.  

 Omfattar minst tre (3) bidragsberättigade medlemmar i åldern 0-25 år. Ledare 

i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.   

 Omfattar minst 60 minuter inkl. omklädning och annan gemensam 

förberedelse.   

 Ledare är närvarande under aktivitetstillfället, tar närvaro och håller i någon 

form av inledande samling, instruktion samt gemensam avslutning.   

 Obs: Av föreningen arrangerade entrébelagda tävlingar, evenemang såsom 

bingo, danser, basarer eller liknande räknas inte som bidragsberättigade 

aktivitetstillfällen. Inte heller deltagande i avgiftsbelagd studiecirkel.   

 
4. Föreningen måste årligen ansöka om grundstöd för barn-och ungdomsföreningar för 

att förnya sin ställning som bidragsberättigad förening.   

 

 

 

 

 

Pensionärsförening 
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1. Föreningen är ansluten till, och godkänd av, riksorganisation och följer förbundets 

antagna anvisningar.  

2. Föreningens verksamhet i Knivsta omfattar minst tio (10) bidragsberättigade 

medlemmar. Pensionär som betalt medlemsavgift för innevarande år räknas som 

bidragsberättigad medlem.  

3. Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. Följande krav 

gäller för ett bidragsberättigat aktivitetstillfälle:  

 Anordnas av ansökande förening och pågår under minst 60 minuter.  

 Omfattar minst 5 bidragsberättigade deltagare.  

 Erhåller ej bidrag på annat sätt eller anordnas i inkomstbringande syfte. 

4. Föreningen måste årligen ansöka om grundstöd för pensionärsföreningar för att 

förnya sin ställning som bidragsberättigad förening.  

Bygdegårdsförening 

 

1. Föreningen är ansluten till, och godkänd av, Bygdegårdarnas Riksförbund och följer 

förbundets antagna anvisningar.  

2. Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. Följande krav 

gäller för ett bidragsberättigat aktivitetstillfälle:  

 Aktiviteten anordnas i bygdegårdens regi, annan föreningars regi, kyrkans eller 

andra samfunds regi. Arrangemang som inkluderar alkohol räknas inte som 

bidragsberättigade aktiviteter. 

3. Eventuell uthyrning av bygdegårdsföreningarnas lokaler sker till privatpersoner, 

organisationer, föreningar och företag som följer svensk lagstiftning och som är 

förenliga med principen om icke diskriminering och alla människors lika värde. 

4. Föreningen måste årligen ansöka om grundstöd för bygdegårdsföreningar för att 

förnya sin ställning som bidragsberättigad förening. 

 

3.3. NY FÖRENING  

 

Funderar du på att starta en ny förening? Hör gärna av dig till kommunens 

föreningsutvecklare som kan berätta mer och ge tips och stöd.   

 

För att räknas som en bidragsberättigad förening eller övrig förening hos Knivsta kommun 

behöver en ansökan skickas in till kommunen där föreningen visar att angivna villkor är 

uppfyllda. Nystartade föreningar kan ansöka om startbidrag i samband med bildandet. För 

att få ta del av övriga bidrag samt lokalsubventioner behöver verksamheten först bedrivas i 

sex månader. Ansök och läs mer på Knivsta.se.  
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4. BESKRIVNING AV FÖRENINGSBIDRAGEN  

BARN-OCH UNGDOMSFÖRENINGAR  

 

GRUNDSTÖD  

 

Syfte 

Grundstödet är ett verksamhetsstöd som årligen ska sökas av alla bidragsberättigade barn-

och ungdomsföreningar. Syftet med stödet är att genom en årlig uppföljning dels säkerställa 

att de bidragsberättigade föreningarna fortsätter leva upp till kommunens krav, dels följa 

upp hur föreningarna arbetar med frågor kopplat till hållbara föreningsmiljöer och Agenda 

2030. 

 

Fördelning 

Stödet baserar sig på antalet medlemmar mellan 0–25 år där föreningarna ges en bestämd 

summa per bidragsberättigad medlem.  

 

Villkor 

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening. 

 Vid ansökan redovisar föreningen följande dokument: 

- Verksamhetsberättelse 

- Årsmötesprotokoll 

- Ekonomisk redovisning 

- Revisionsberättelse 

- Bevis på medlemskap i riksorganisation 

- Antal bidragsberättigade medlemmar  

- Övriga dokument som specifikt efterfrågas vid ansökan (varierar från år till 

år). T.ex. hur föreningen arbetar med jämställdhet, rekrytering, 

ungdomsinflytande, utbildning m.m.   

 

Handläggning  

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.  

 

Ansökningsperiod  

15/2-1/5 
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AKTIVITETSSTÖD   

 

Syfte  

Syftet med aktivitetsstödet är att stimulera föreningsaktiviteter för barn-och unga i Knivsta 

kommun.   
 

Fördelning  

Stödet baserar sig på antalet bidragsberättigade medlemmar (0-25 år) som deltagit i 

föreningens aktiviteter under föregående termin. Ett visst belopp ges för varje 

bidragsberättigad deltagare per bidragsberättigat aktivitetstillfälle, se definition under 

avsnitt 3.2. Specifika krav för bidragsberättigade barn-och ungdomsföreningar. 

  

Villkor   

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening.  

 Föreningen har genomfört minst 5 bidragsberättigade aktivitetstillfällen under en 

termin. OBS: Om föreningen genomfört färre än 5 aktivitetstillfällen under en termin 

men totalt minst 10 aktiviteter under ett år får föreningen tillgodoräkna aktiviteterna 

från föregående termin vid nästa ansökan om aktivitetsstöd.   

 Vid sammankomster som är gemensamma för flera föreningar får varje förening 

endast redovisa sina egna medlemmar som deltagare.   

 Personer som deltar i aktiviteten för att prova på får i rekryteringssyfte räknas som 

en bidragsberättigad deltagare så länge övriga villkor är uppfyllda.   

 

Handläggning 
Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod 
 

Ansökningsperiod 

Stödet ges för aktiviteter anordnade under föregående termin och kan sökas två gånger/år. 

 Hösttermin (1 januari - 30 juni): Kan sökas mellan 15/1-25/2. 
 Vårtermin (31 juli – 31 december): Kan sökas mellan 1/7-25/8  
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PROJEKT OCH LOVSTÖD  

 
Syfte   

Projekt- och lovstödet är ett stöd som syftar att uppmuntra och möjliggöra föreningsdrivna 

projekt och aktiviteter som vidgar och kompletterar den ordinarie verksamheten. Ändamålet 

är utveckling, breddning och medlemsförvärv inom föreningslivet.  

   

Fördelning   

Handläggningen av stödet grundas på en helhetsbedömning av ansökan och dess koppling 

till bidragets mål och prioriteringsområden, se rutan nedan. För lovaktiviteter beräknas 

stödet även utifrån antal timmar, antal ledare och materialkostnader för aktiviteten.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utöver ekonomiskt stöd kan stöd även ges i form av rådgivning, lokalsubventioner och/eller 

marknadsföring.  

 

Villkor:    

Projekt och lovaktiviteter definieras enligt följande:  

 Projekt: Ett projekt är ett tillfälligt arbete med en definierad start- och sluttid samt ett 

tydligt mål. Målet med projektet väljer föreningen själv men insatsen ska gå utanför 

den ordinarie verksamheten och ha som syfte att bredda och/eller utveckla 

föreningens verksamhet.   

 Lovaktiviteter: Lovaktiviteter innefattar aktiviteter som genomförs för barn-och unga     

       under något av skolloven. Med skolloven avses Knivsta kommuns fastställda skollov.  

       Exempel kan vara prova-på-aktiviteter, öppet hus eller läger för allmänheten.  

  

Följande villkor gäller för stödet:  

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening.   

  

Projekt: Projektet ska…   

 Ha en tydlig start och sluttid    

 Ha ett tydligt mål   

 Ha en definierad budget   

 Ha en projektledare   

Projekt och aktiviteter som främjar nedanstående områden prioriteras för stöd: 
 

 Jämställdhet 

 Hållbarhet 

 Integration 

 Funktionsvarierades möjlighet till deltagande 

 Samarrangemang mellan föreningar  

 Möjlighet för många att delta 
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 Gå utanför föreningens ordinarie verksamhet och/eller ha som syfte att bredda den  

       ordinarie verksamheten   

 Vara praktiskt genomförbart   

  

Lovaktiviteter: Aktiviteten ska:   

 Rikta sig mot allmänheten och i huvudsak barn och unga i Knivsta kommun  

 Ha en eller flera ledare närvarande  

 Deltagande ska vara kostnadsfritt  

 Genomföras så att barn med olika förkunskaper och behov kan delta och känner sig 

välkomna.   

 Om föreningen beviljas stöd ska det framgå tydligt i all marknadsföring att 

verksamheten stöds av Knivsta kommun. Det görs genom texten ”Med stöd från 

Knivsta kommun”, samt Knivsta kommuns logotyp.   

   

Handläggning  
Handläggningen sker löpande. Bidraget betalas ut inför planerat projekt/aktivitet eller efter 
genomförd aktivitet. 

 

Ansökningsperiod   
5/1 - 15/11.   
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LEDARUTBILDNINGSSTÖD 

 

Syfte  

Ledarutbildningsstödet finns för att underlätta för föreningar att utbilda ledare till sin 

verksamhet genom att täcka delar av föreningens kostnader för genomförda 

ledarutbildningar.   

  

Fördelning  

I ansökan redovisas kostnaderna för genomförd utbildning. Giltiga kostnader avser 

kostnader för utbildningen samt eventuella rese-och boendekostnader som tillkommer vid 

genomförandet av utbildningen. Stödet kan sökas för en eller flera personer per utbildning. 

Vid godkänd ansökan kan föreningen få stöd för upp till 75 % av redovisade kostnader.  

  

Villkor:    

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening.  

 Genomförd utbildning arrangerades av en riks-, region- eller distriktsorganisation 

alternativt en lokal förening eller ett relevant företag.   

 Genomförd utbildning är i huvudsak inriktad mot ledare inom barn-och 

ungdomsverksamhet och kan kopplas till föreningens verksamhet.   

 Den person som genomfört utbildningen måste vara minst 13 år och inneha eller 

förväntas få ledaruppdrag i föreningen.  

 Ansökan skickas till kommunen senast 3 månader efter avslutad utbildning.   

  

Handläggning  

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.  

  

Ansökningsperiod   

Stödet kan sökas mellan 15/1-31/10.   
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RIDSPORTSSTÖD 

 
Syfte  

Ridsportsstödet är ett särskilt stöd som kan sökas av barn-och ungdomsföreningar som 

bedriver verksamhet inom ridsporten. Syftet med stödet är att stärka förutsättningarna för 

ridsportsföreningar att bedriva verksamhet på ridanläggningar som drivs i föreningens egen 

regi. 

  

Fördelning  
 

Stödet fördelas till ansökande ridsportsföreningar som uppfyller villkoren för bidraget. 

Fördelningen sker utifrån kriterier som baseras på föreningarnas enskilda behov och 

förutsättningar och som långsiktigt syftar att främja ridskoleverksamhetens utveckling, 

kvalitet samt tillgänglighet. Beräkningen sker utifrån antalet bidragsberättigade medlemmar, 

antalet uppsittningar för barn-och unga mellan 0–25 år samt av kommunen godkända 

driftkostnader för anläggningen. Faktorer som reducerar den bidragsgrundande 

driftkostnaden är vuxenverksamhet, privatstallade hästar och hyresintäkter från företag, 

privatpersoner och andra föreningar. Maxtak gäller för 75 % av föreningens totala 

driftkostnad för anläggningen. 

 

Villkor  

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening. 

 Föreningen bedriver regelbunden ridverksamhet för barn och unga och har söker 

kommunalt aktivitetsstöd för minst 1000 bidragsberättigade deltagartillfällen per år. 

 Föreningen äger anläggningen eller har en långsiktig nyttjanderätt. Som långsiktig 

nyttjanderätt betraktas avtal på minst 5 år. För att beviljas bidrag måste kontraktets 

återstående giltighetstid vara minst 1 år från ansökningsperiodens slut.  

 Hästens välfärd på anläggningen ska vara godkänd av Svenska 

Ridsportsförbundet/Upplands ridsportsförbund.  

 Alla ridlärare som håller ridskolelektioner ska ha genomfört godkänd 

ridlärarutbildning och lämnat in polisregisterutdrag till föreningen. 

 Föreningen ska redovisa hyresintäkter från företag, privatpersoner och andra 

föreningar.  

 

Handläggning  

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.   

  

Ansökningsperiod   

15/1 - 25/2   
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PENSIONÄRSFÖRENINGAR   

 

GRUNDSTÖD   

 
Syfte  

Grundstödet är ett verksamhetsstöd som årligen ska sökas av alla bidragsberättigade 

pensionärsföreningar. Syftet med stödet är att genom en årlig uppföljning dels säkerställa att 

de bidragsberättigade föreningarna fortsätter leva upp till kommunens krav för kommunalt 

föreningsstöd, dels följa upp hur föreningarna arbetar med frågor kopplat till hållbara 

föreningsmiljöer och Agenda 2030. 

  

Fördelning  

Stödet beräknas utifrån antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen där 

föreningarna ges en bestämd summa per medlem. Med bidragsberättigade medlemmar 

avses pensionärer som betalt medlemsavgiften under innevarande år.     

 

Villkor  

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad pensionärsförening.  

 Vid ansökan redovisar föreningen följande dokument: 

- Verksamhetsberättelse 

- Årsmötesprotokoll 

- Ekonomisk redovisning 

- Revisionsberättelse 

- Bevis på medlemskap i riksorganisation 

- Antal bidragsberättigade medlemmar  

- Övriga dokument som specifikt efterfrågas vid ansökan (varierar från år till 

år). T.ex. hur föreningen arbetar med jämställdhet, rekrytering, inflytande, 

utbildning m.m.    

  

Handläggning  

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.   

  

Ansökningsperiod   

15/1 - 1/3   
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AKTIVITETSSTÖD   

 

Syfte  

Syftet med aktivitetsstödet är att stimulera föreningsaktiviteter för pensionärer i Knivsta 

kommun.   

  

Fördelning  

Stödet baserar sig på antalet bidragsberättigade medlemmar (pensionärer med betald 

medlemsavgift) som deltagit i föreningens aktiviteter under föregående termin. Ett visst 

belopp ges för varje bidragsberättigad deltagare per bidragsberättigat aktivitetstillfälle, se 

definition under villkor.   

  

Villkor:   

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad pensionärsförening.   

  

Följande krav gäller för ett bidragsberättigat aktivitetstillfälle:  

 Anordnas av ansökande förening.  

 Omfattar minst 5 bidragsberättigade deltagare.  

 Erhåller ej bidrag på annat sätt eller anordnas i inkomstbringande syfte. Se ex. 

nedan:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Handläggning  

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.   

  

Ansökningsperiod   

Stödet ges för aktiviteter anordnade under föregående termin och kan sökas två gånger/år.  

 Hösttermin (1/1 - 30/6): Kan sökas mellan 15/1-1/3.  

 Vårtermin (31/7 – 31/12): Kan sökas mellan 1/7-25/8.  

 

 

Exempel på bidragsberättigade aktiviteter 
 
1. Sällskapsspel  
 

2. Idrotts- och motionsverksamhet   
 

3. Hobbyaktiviteter  
    - Sömnad, sång, teatergrupper. 
 

4. Styrelse-, kommitté- och arbetsgruppsmöten.  

 

 

Exempel på ej bidragsberättigade aktiviteter 
 
1. Entrébelagd tävling eller avgiftsbelagd 
studiecirkel 
 

2. Kommersiella arrangemang, 
   - T.ex. danser, basarer, bingo i   
      inkomstbringande syfte. 
 

3. Aktiviteter med alkoholinslag. 
    - T.ex. provning av drycker eller möten i  
       föreningen där alkoholhaltiga drycker      
       förekommer. 
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BYGDEGÅRDSFÖRENINGAR   

 

GRUNDSTÖD  

 
Syfte  

Grundstödet är ett verksamhetsstöd som årligen ska sökas av alla bidragsberättigade 

bygdegårdsföreningar. Syftet med stödet är att genom en årlig uppföljning dels säkerställa 

att de bidragsberättigade föreningarna fortsätter leva upp till kommunens krav för 

kommunalt föreningsstöd, dels följa upp hur föreningarna arbetar med frågor kopplat till 

hållbara föreningsmiljöer och Agenda 2030. 

  

Fördelning   

Stödet delas upp lika mellan alla bidragsberättigade bygdegårdsföreningar.   

 

Villkor 

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad bygdegårdsförening.  

 Vid ansökan redovisar föreningen följande dokument: 

- Verksamhetsberättelse 

- Årsmötesprotokoll 

- Ekonomisk redovisning 

- Revisionsberättelse 

- Bevis på medlemskap i riksorganisation 

- Antal bidragsberättigade medlemmar  

- Övriga dokument som specifikt efterfrågas vid ansökan (varierar från år till 

år). T.ex. hur föreningen arbetar med jämställdhet, rekrytering, inflytande, 

utbildning m.m.    

 

Handläggning 

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.  

 

Ansökningsperiod  

15/3 - 1/5  
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AKTIVITETSSTÖD  

  

Syfte 

Syftet med aktivitetsstödet är att främja föreningsaktiviteter i bygdegårdarna i tätort och på 

landsbygden i Knivsta kommun.  

 

Fördelning 

Stödet baserar sig på antalet genomförda aktivitetstillfällen där ett visst belopp ges för varje 

bidragsberättigat aktivitetstillfälle. (Se definition under villkor).   

 

Villkor:  

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad bygdegårdsförening. 

 

Följande krav gäller för ett bidragsberättigat aktivitetstillfälle: 

 Aktiviteten anordnas i bygdegårdens regi, annan föreningars regi, kyrkans eller andra 

samfunds regi. Arrangemang som inkluderar alkohol räknas inte som 

bidragsberättigade aktiviteter. 

 

Handläggning 

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.  

 

Ansökningsperiod  

Stödet gäller för aktiviteter anordnade under föregående verksamhetsår (1/9 – 31/8) och 

kan sökas mellan 25/8-1/10. 
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KULTURFÖRENINGAR  

  

ARRANGÖRSSTÖD   

  

Syfte  

I Knivsta kommun ska det erbjudas kulturaktiviteter som riktar sig till människor i alla åldrar 

och i olika skeden av livet. Ambitionen är att det finns möjlighet att ta del av kulturprogram 

av olika utövare. Bland arrangörerna finns flera av kommunens kultur- och 

bygdegårdsföreningar.   

 

Föreningar har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att arrangera program som är öppna 

för allmänheten. Det kan vara arrangemang inom musik, konst, teater, litteratur, film, 

scenkonst med mera. Det övergripande målet är att ge alla i Knivsta kommun tillgång till ett 

konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald. Stödet ska främja barns och ungas eget 

skapande och bidra till en livaktig lokal demokrati.   

 

Fördelning  

Stöd ges till program/evenemang/utställningar som är öppna för allmänheten och präglas av 

mångfald och kvalité. Stödet kan gå till att täcka del/hela kostnaden för arrangemanget.  

 

Villkor  

 Berättigad att söka är föreningar och kulturaktörer verksamma i Knivsta kommun  

 OBS: Det är också möjligt att ansöka om Riskdelning för kulturevenemang. Detta är 

ett alternativ till arrangörsstöd (det går inte att ansöka om båda).  

 Föreningen/kulturaktörerna som får andra ekonomiska bidrag, exempelvis 

verksamhetsstöd, är inte berättigade att ansöka om arrangörsstöd.  

 
Handläggning  

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod. Bidraget betalas ut inför planerat 

arrangemang. 

  

Ansökningsperiod   

Stödet kan sökas två gånger per år. Mellan 1-31/1 samt 1-31/8.  
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RISKDELNING  

 

Syfte 

Riskdelning är ett alternativ till arrangörsstödet med syfte att få arrangörer att våga ”ta 

risken”.   

 

Fördelning  

Med riskdelning betalar kommunen ut maximalt 50 % av förlustsumman vid evenemang som 

går back. I ansökan ska arrangören presentera en tänkt budget för evenemanget som på ett 

rimligt sätt ska kunna gå jämt upp. Riskdelningsbidraget löser ut om intäkterna inte matchar 

utgifterna och täcker maximalt 50 % av mellanskillnaden. Bidraget betalas ut i form av 

pengar alternativt genom subventionerad lokalhyra eller liknande.  

 

Exempel: Intäkterna från biljettförsäljningen till en konsert beräknas ge en vinst på 10 000 kr. 

Den faktiska försäljningen blir dock 6000 kr. Förlusten blir 4000 kr och av det underskottet 

täcker riskdelningsbidraget upp till 50 %, alltså upp till 2000 kr.  

 

 

Villkor  

 Berättigad att söka är föreningar och kulturaktörer verksamma i Knivsta kommun.  

 OBS: Ett evenemang kan beviljas antingen som arrangörsstöd eller riskdelning - inte 

båda bidragsformerna.   

 Föreningen/kulturaktörerna som får andra ekonomiska bidrag, exempelvis 

verksamhetsstöd, är inte berättigade att ansöka om arrangörsstöd.  

  

Handläggning  

Handläggning sker löpande under året.   

  

Ansökningsperiod   

Stödet kan sökas löpande under hela året. 
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KONSERTKARUSELLEN  

  
Syfte  
Konsertkarusellen är ett samarrangemang mellan Musik i Uppland, Knivsta kommun och det 

lokala föreningslivet. Ett program på 7 konserter sätts samman av Musik i Uppland och 

konserterna fördelas på platser runtom i kommunen med syfte att ge alla Knivstabor 

möjlighet till kvalitativa kulturupplevelser i sin närhet. Lokala föreningar arrangerar 

konserterna, säljer biljetter, marknadsför och får behålla intäkterna.   

  

Fördelning  

Föreningar i Knivsta kommun kan ansöka om att få bli arrangörsförening i Konsertkarusellen. 

Ny ansökan görs varje år och en till två föreningar tilldelas arrangörskapet av varje konsert.   

  

Villkor   

 Berättigad att söka är föreningar verksamma i Knivsta kommun.  

 Kulturorienterade föreningar har företräde men alla föreningar är välkomna att 

ansöka.  

 Efter genomfört arrangemang ska en redovisning insändas till kommunen med 

kommentarer kring arrangemanget och en ekonomisk redogörelse.  

  
Handläggning  

Fördelning av konserter sker under maj/juni  

  

Ansökningsperiod  

Stödet kan sökas mellan 1 mars-15 maj  
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FÖRENINGSGEMENSAMMA STÖD  

Följande stöd kan sökas av samtliga bidragsberättigade föreningar.   

 

STARTSTÖD  

 
Syfte  
Startbidraget syftar att stödja nybildade föreningar med säte och verksamhet i Knivsta 
kommun.   
  
Fördelning  
Samtliga föreningar som beviljas stöd får en visst belopp i startbidrag.  
 

Villkor  

 Föreningens är en bygdegårdsförening eller bedriver verksamhet för barn-och 
unga och/eller pensionärer.  

 Föreningen har genomfört ett konstituerande årsmöte, har antagit stadgar 
samt upprättat en budget och en verksamhetsplan för det första året.  

 

Handläggning  
Handläggning sker löpande under ansökningsperioden.   
  
Ansökningsperiod   
15/2 - 31/10   
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ANLÄGGNINGSSTÖD 

 

Syfte 

Syftet med anläggningsstödet är att underlätta driften av anläggningar i föreningsregi.   
 

Fördelning 

Stöd utgår med en fast summa till de föreningar som uppfyller villkoren för bidraget. Utöver 

detta ges ett visst belopp per stödberättigat aktivitetstillfälle som föreningen genomfört på 

anläggningen under det år ansökan gäller. I ansökan redovisas driftkostnader för 

anläggningen. Totalt bidrag ges motsvarande max 80 % av driftskostnaden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Villkor 
 

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening, 
pensionärsförening, bygdegårdsförening eller kulturförening. 
 

 Ansökande förening har ansökt/ansöker om aktivitetsstöd för minst 10 aktiviteter 
föregående år. 
 

 Föreningen äger anläggningen eller har en långsiktig nyttjanderätt. Som långsiktig 

nyttjanderätt betraktas avtal på minst 5 år. För att beviljas bidrag måste kontraktets 

återstående giltighetstid vara minst 1 år från ansökningsperiodens slut.  

 
Handläggning 
Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod. 
 
Ansökningsperiod 
Stödet kan sökas mellan 1/12-25/2.  
 
 

Vad räknas som driftkostnader?  

Driftskostnader avser löpande och återkommande kostnader för drift av anläggningen. En tydlig skillnad 
görs mellan anläggningskostnader och verksamhetskostnader där giltiga driftkostnader ska vara tydligt 
kopplade till anläggningen. 
 

Exempel giltiga driftkostnader: Lokalhyra, el, vatten, försäkringar, snöröjning, sophämtning och 
slamtömning, bredband, låneränta för fastighet, leasing, mindre reparationer (t.ex. service av maskiner) 
och förbrukningskostnader (t.ex. sand och gräsfrö).  
 

Exempel ej giltiga driftkostnader: Personal, större underhåll, investeringar och nyinköp samt kostnader som 
är tydligt kopplade till föreningens verksamhet snarare än drift av anläggningen.  

 

 

Totalt bidrag: Fast summa + antal aktivitetstillfällen * x kr = Max 80 % av anläggningens 
driftkostnader.  
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 UNDERHÅLLSSTÖD 

 
Syfte 

Syftet med underhållsstödet är att möjliggöra fysiska förbättringar, underhåll och 

tillgänglighetsanpassning av anläggningar som drivs i föreningsregi. Till skillnad från 

anläggningsstödet, där löpande anläggningskostnader inräknas, innefattar underhållsstödet 

kostnader för enskilda åtgärder som går utöver den löpande driften.  

 

Fördelning 

Stöd ges till kostnader för underhåll och fysiska förbättringar i föreningens anläggning/lokal.  

Ansökan kan göras efter avslutad insats eller inför insatser som kräver investeringsmedel.  
 

Villkor 

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening, 

pensionärsförening, bygdegårdsförening eller kulturförening. 

 Föreningen äger anläggningen eller har en långsiktig nyttjanderätt. Som långsiktig 

nyttjanderätt betraktas avtal på minst 5 år. För att beviljas bidrag måste kontraktets 

återstående giltighetstid vara minst 1 år från ansökningsperiodens slut.  

 Föreningens finansiering, i form av eget kapital och/eller arbete ska motsvara minst 

50 % av insatsens totala kostnad.  

 I ansökan bifogas en budget där eventuella externa finansiärer eller bidragsgivare 

redovisas.  

 Insatsen har genomförts max 1 år innan inskickad ansökan eller kommer att påbörjas 

inom max 18 månader. För tilltänkt åtgärd som beviljats bidrag gäller att kommunen 

ska underrättas om åtgärden ställs in eller av andra anledningar inte 

genomförs. Beviljade pengar ska då betalas tillbaka.   

 
Handläggning  

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod. Bidraget betalas ut inför planerat 
underhåll eller efter avslutas insats. Kommunen prioriterar i första hand ansökningar som 
skickas in inför en planerad insats och i andra hand åtgärder som redan genomförts. Bland 
ansökningarna görs även en prioritering enligt följande ordning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökningsperiod  
Stödet kan sökas mellan 15/2-31/10.  
 

Prioriteringsordning:  
1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet. 
2. Insatser som ökar tillgänglighet och jämställdhet.  
3. Insatser som innebär att negativ miljöpåverkan minskas. 
4. Nyinköp och investeringar som underlättar drift och underhåll av anläggning. 
5. Övriga insatser som ökar trivsel eller funktionalitet på anläggningen. 
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FUNKTIONSSTÖD 

 
Syfte 

Funktionsstödet syftar att stimulera tillgänglighet och aktiviteter för funktionsvarierade inom 
föreningslivet. Bidraget kan därför sökas av föreningar som bedriver verksamhet för eller 
som strategiskt arbetar med funktionsvarierades förutsättningar.  
 
Fördelning 
Stöd ges bland annat för genomförda aktiviteter, för utbildning av ledare eller investeringar 
som underlättar för föreningar att bedriva en tillgänglighetsanpassad verksamhet.   
 

Villkor:   
 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad förening eller övrig förening.   

  
Handläggning 
Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod. Bidraget betalas ut inför planerad 
verksamhet eller efter avslutas insats. 
 

Ansökningsperiod 
Stödet kan sökas mellan 15/2-31/10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 § 117 Revidering av regler för föreningsbidrag - KS-2022/202-2 Revidering av regler för föreningsbidrag : Förslag på reviderade bidragsregler 2022

27 
 

5.  ANSÖKAN, HANDLÄGGNING & UPPFÖLJNING  

 
Följande bestämmelser gäller för ansökan, handläggning och kontroll av bidrag: 
 
Ansökan 
 

 Föreningen ansvarar själv för att skicka in ansökan om föreningsbidrag inom angiven 
ansökningsperiod.   
 

 Alla efterfrågade uppgifter och handlingar ska bifogas i ansökan. Vid frågor kontaktas 
ansvarig handläggare.    

  
Handläggning och utbetalning 
 

 Beräknad handläggningstid:   
- Några av stöden handläggs löpande. För dessa gäller: max 6 veckor från 

inkommen ansökan.  
- För övriga stöd gäller max 6 veckor efter ansökningsperiodens slut.   
- Se vad som gäller för respektive stöd under beskrivningarna av stöden.  

 

 Föreningen ansvarar för att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till föreningen 
och dess ansvariga kontaktpersoner. Föreningen ska även se till att kommunen har 
uppdaterade kontouppgifter och fakturaadress för utbetalning av stöd.  
 

 Grundregeln är att stödet ges retroaktivt för genomförd föreningsverksamhet. Vid 
undantag anges detta i bidragets villkor.  

 
Redovisning, uppföljning och återbetalning 

 

 För samtliga bidrag gäller att kontroller kan utföras av kultur-och fritidsförvaltningen. 

Aktör som beviljas bidrag har en skyldighet att lämna insyn i verksamheten och ställa 

de handlingar och räkenskaper till förfogande som Knivsta kommun efterfrågar vid en 

eventuell kontroll. Exempel kan vara hyresavtal, närvarokort, medlemsregister och 

verifikationer. 
 

 Föreningen ska vid förfrågan redovisa hur bidraget har använts. Redovisningen ska 

ske skyndsamt och ska kunna styrkas.  
 

 Om förutsättningarna som legat till grund för ansökan och ett beviljat bidrag 

förändras ska aktören snarast kontakta Knivsta kommun. Det kan exempelvis gälla 

förändringar som rör styrelse, stadgar, personal, målgrupper, verksamhet, aktiviteter 

eller ekonomi. 

 

 Ansvarig nämnd äger rätt att begära återbetalning av stöd, stoppa bidrag och/eller 
vidta andra åtgärder mot föreningen om följande inträffar:  
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- Bidrag används i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än 
som uppgivits i ansökan.  

- Föreningen bryter mot kommunens regler och riktlinjer för 
föreningsverksamhet och vidtar inte tillräckliga åtgärder i enlighet med 
kommunens åtgärdstrappa.  

 
Bidragsprocessen:  
 
 Ansökan skickas in Ansökan handläggs Komplettering Beslut

 

Utbetalning

 

 

K o m p l e t t e r i n g  
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Föreningsbidrag i Knivsta kommun 
Inledning 
Knivstas långsiktiga mål är att växa och ett aktivt föreningsliv är en viktig förutsättning för 
social hållbarhet för en växande kommun. I ton med Knivsta kommuns vision – den moderna 
och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd, har 
uppdaterade regler och rutiner för fritidsbidrag tagits fram. Detta dokument gör det lättare 
att möta det långsiktiga målet för kommunens kultur- och fritidsverksamheter: att skapa 
förutsättningar för barn, unga, vuxna och äldre att vara, verka och växa utifrån sina behov 
och förutsättningar.  
 
Detta dokument består av rutiner och bidragsformer inom 4 separata områden.  
 

1. Barn- och ungdomsföreningar 
2. Pensionärsföreningar 
3. Bygdegårdsföreningar 
4. Stöd till kulturarrangemang 

 
Vara, verka och växa 

• Med vara vill kommunen erbjuda välkomnande mötesplatser där alla kan vara – i 
både centralort och på landsbygden.  

 
• Med verka vill kommunen skapa förutsättningar för alla att kunna verka, dvs vara 

aktiv och delta – spontant, planerat, inom kultur eller fritid, på egen hand eller 
tillsammans med andra.  

 
• Med växa vill kommunen ge invånarna möjlighet att växa och utvecklas, 

samt erbjuda en attraktiv närmiljö som gör att fler väljer att flytta hit, 
vilket leder till att kommunen växer. Alla i vår kommun har rätt att vara, 
verka och växa på sin fritid - i egen takt och utifrån intresse.  

I Knivstas Kultur- och fritidspolitiska program går det att läsa mer om de visioner 
och strategier som är viktiga för kommunens arbete med dessa frågor. 
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Barn- och ungdomsföreningar 
De kommunala föreningsbidragen avser att stödja föreningarnas verksamhet. Bidrags-
systemet är anpassat för att ge föreningarna bästa möjliga förutsättningar att bedriva 
inkluderande verksamhet där alla ska kunna delta.  
 
Barn- och ungdomsföreningar ska verka för att barnens fritids- och idrottsutövande är 
lekfullt och allsidigt samt helt befriat från elitsatsningar, urval och utslagning. Barn avser 
personer upp till 12 års ålder och ungdom mellan 13-25 år. Föreningarna ska se till att 
övergången från barn till ungdomsidrott sker successivt och ta hänsyn till individens olika 
behov, förutsättningar och utvecklingstakt. 
 
Samtliga föreningar har ett stort ansvar för att de ledare som bedriver verksamheten har 
grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling samt är lämpade 
att arbeta med barn och ungdomar. Kommunen ska stötta och uppmuntra föreningar att 
kompetensutveckla ledare genom riktade bidrag och samarbetsprojekt. Genom ett nära 
samarbete mellan kommun och föreningar ökar Knivsta sin attraktionskraft både mot 
invånare och mot besökare. 
 
Allmänna bestämmelser 

  
Följande punkter måste uppfyllas för att berättiga föreningen till kommunala bidrag: 

• Föreningen som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Knivsta kommun får 
söka bidrag för samtliga deltagande bidragsberättigade medlemmar. Föreningar med 
säte utanför Knivsta kommun som kompletterar det lokala föreningsutbudet får söka 
bidrag för bidragsberättigade medlemmar skrivna i Knivsta kommun.  

• Föreningens verksamhet i Knivsta omfattar minst tio (10) bidragsberättigade 
medlemmar. 

• Föreningen är demokratiskt uppbyggd med en vald styrelse och årsmötesprotokoll 
och handlingar som årligen insänds till kommunen.  

• Föreningen är ansluten till, och godkänd av, riks-, region- eller distriktsförbund och 
följer dessa förbunds antagna anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet. 

• Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer och barnkonventionen, 
följer svensk lagstiftning och är förenlig med principen om alla människors lika värde. 
Kravet omfattar alla diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, 
ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet. 

• Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. 
• Föreningen har ett eget organisationsnummer från skattemyndigheten och ett plus/- 

bankgiro registrerat i föreningens namn.  
• Föreningens verksamhet bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö. 
• Föreningen ser till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till föreningens 

nyckelpersoner. 
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Undantag avseende bidragsberättigad förening  
Som bidragsberättigad förening räknas inte elevföreningar, frivilliga försvarsorganisationer, 
studieförbund samt organisationer vars uppgift är att tillvarata sina medlemmars fackliga 
eller ekonomiska intressen.  
 
Bidragsberättigad medlem fritidsförening 

• Är i åldern 5-25 år. 
• Har betalt föreningens medlemsavgift och finns upptagen i föreningens 

medlemsförteckning. 
• Deltar regelbundet och aktivt i föreningens verksamhet. 

Återbetalning av bidrag och avstängning  
Ansvarig nämnd äger rätt att stoppa bidrag till förening om:  

• Bidrag används i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än som 
uppgivits i ansökan.  

• Organisationen eller verksamheten avviker från villkoren i de allmänna 
förutsättningarna. Vid bedrägligt lämnade uppgifter kan polisanmälan göras om 
nämnden så beslutar.  
 

Bidragsformer 
 
Startbidrag, ny förening 
Nybildad förening som huvudsakligen syftar till att bedriva verksamhet för barn och unga i 
åldrarna 5-25 år och uppfyller punkterna under Allmänna bestämmelser är berättigade till 
5 000 kr i startbidrag.  

• Ansökan görs senast 1 år efter föreningens bildande. 
• Ansökan görs via digitalt formulär på knivsta.se och alla efterfrågade handlingar 

(specificeras på blanketten) ska finnas bifogade.  
• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: löpande 15/2 – 31/10. 

 
Aktivitetsstöd 
Stöd utgår med visst belopp för varje deltagande stödberättigad medlem vid stödberättigat 
aktivitetstillfälle. Bidraget uppgår till ca 7 kr/deltagare/aktivitetstillfälle och betalas ut 2 
gånger per år. Ansökan gäller föregående termins genomförda aktiviteter.  

• Ansökan görs via digitalt formulär via knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och 
uppgifter ska finnas bifogade.  

• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: 25/2 för föregående hösttermin (1 juli – 31 december) 25/8 för föregående 

vårtermin (1 januari-30 juni). 
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Bidragsberättigat aktivitetstillfälle: 
• Genomförs av bidragsberättigad förening. 
• Omfattar minst fem (5) bidragsberättigade medlemmar i åldern 5-25 år. Ledare i 

bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.  
• Omfattar minst 60 minuter inkl omklädning och annan gemensam förberedelse. 
• Ledare är närvarande under aktivitetstillfället, tar närvaro och håller i någon form av 

inledande samling, instruktion samt gemensam avslutning. 

Obs: av föreningen arrangerade entrébelagda tävlingar, evenemang såsom bingo, danser, 
basarer eller liknande räknas inte som bidragsberättigat aktivitetstillfälle. Ej heller 
deltagande i avgiftsbelagd studiecirkel. 
 
Grundstöd 
Stöd utgår med särskilt belopp per stödberättigad föreningsmedlem/år enligt uppgift lämnad 
i senaste verksamhetsberättelse. 

• Ansökan görs digitalt på knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och uppgifter 
(specificeras på blanketten) ska finnas bifogade.  

• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: senast 1/5. 

 
Ledarutbildningsstöd 
Ledarutbildningsstödet syftar till att täcka delar av föreningens kostnader förknippade med 
utbildning av ledare på utbildningar anordnade av riks-, region- eller distriktsorganisation 
alternativt lokal förening.  

• Ledare måste vara minst 13 år och inneha eller förväntas få ledaruppdrag i 
föreningen för att vara bidragsberättigad. 

• Stöd erhålls ej för träningsläger, planeringsträffar, konferenser, symposier, 
seminarier eller liknande arrangemang. 

• Ansökan görs digitalt via knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och uppgifter ska 
finnas bifogade. Ansökan skickas till kommunen senast 2 månader efter avslutad 
utbildning. Underlag inskickade efter 31/10 behandlas tidigast 15/2 nästföljande år. 

• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: löpande 15/2 – 31/10. 

 
Underhållsstöd föreningslokaler 
Inom ramen för underhållstöd kan stödberättigad förening som äger eller långtidsförhyr en 
lokal/anläggning söka bidrag för underhåll och fysiska förbättringar.  

• Föreningens finansiering, i form av eget kapital och/eller arbete ska motsvara minst 
50% av insatsens totala kostnad.  
Prioriteringsordning:  
1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet 
2. Insatser som ökar tillgänglighet och jämställdhet  
3. Insatser som innebär att negativ miljöpåverkan minskas 
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• Ansökan görs digitalt via knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och uppgifter ska 
finnas bifogade. 

• Om tilltänkt åtgärd som beviljats bidrag ställs in eller av andra anledningar inte 
genomförs ska kommunen underrättas och pengar betalas tillbaka. 

• Ansökan: löpande mellan 15/2-31/10. Alla inkomna ansökningar behandlas med start 
1/11 och beviljat bidrag betalas ut under november månad. Hur beviljat bidrag 
används ska redovisas på särskild blankett efter avslutat arbete. 
 

Anläggningsstöd 
Anläggningsstöd kan sökas av stödberättigad förening som ansökt/er om aktivitetsstöd för 
minst 10 aktiviteter föregående år. Stödformen syftar till att underlätta driften av 
anläggningar i föreningsregi.  

• För att anläggningen ska betraktas som godkänd krävs att föreningen äger 
anläggningen eller har nyttjanderätt som kan betraktas som långsiktig. 

• Stöd utgår med ett fast belopp om 10 000 kronor (dock inte mer än 80 % av 
driftskostnaden) och därefter ett visst belopp per stödberättigad sammankomst. 

• Ska vi besiktiga och godkänna lokaler för att göra dem tillgängliga för bidrag? 
• Driftskostnader avser kostnader förknippade med anläggningen/fastigheten som 

exempelvis sophämtning, el, vatten, försäkringar eller liknande. Kostnader för tex 
telefoni, bredband, tv etc är inte att betrakta som driftskostnad.  

• Ansökan görs digitalt via knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och uppgifter ska 
finnas bifogade.  

• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: senast 15/2 

 
Projekt- och lovstöd 
Projekt- och lovstöd kan sökas av stödberättigad barn- och ungdomsförening som vill 
genomföra ett särskilt projekt som går utanför eller breddar den ordinarie verksamheten 
alternativt vill anordna en aktivitet för barn och unga under något av skolloven. Bidraget 
syftar till att stimulera utveckling, breddning och prova-på. 

• Gäller ansökan en lovaktivitet ska ansökan vara inskickad senast 6 veckor innan 
lovstart. Stöd utgår både i form av ekonomiska resurser, lokalsubventioner och 
marknadsföringshjälp. Godkänd lokaktivitet får bidrag utbetalat ca 3 veckor innan 
lovstart.  

• Gäller ansökan projekt tar vi emot ansökningar löpande mellan 15/2-31/10. Alla 
inkomna ansökningar behandlas med start 1/11 och beviljat bidrag betalas ut under 
november månad. 

• Ramen för vad ett projekt eller en lovaktivitet kan vara hålls öppen men ansökningar 
som berör jämställdhet, miljö, integration, funktionsvarierades möjlighet till 
deltagande, samarrangemang mellan föreningar samt möjlighet för många att delta 
kommer prioriteras.  
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Bidrag till föreningar som arbetar med funktionsvarierade 
Föreningar som bedriver verksamhet inom parasport eller som strategiskt arbetar med 
tillgänglighet och funktionsvarierade förutsättningar har rätt till stöd från kommunen. Det 
finns möjlighet att både ansöka on verksamhetsbidrag och ledsagarbidrag. 

• Ansökan: löpande mellan 15/2-31/10. Alla inkomna ansökningar behandlas med start 
1/11 och beviljat bidrag betalas ut under november månad. 
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Bidrag till pensionärsföreningar 
 
Allmänna bestämmelser 

• Föreningens verksamhet i Knivsta omfattar minst tio (10) bidragsberättigade 
medlemmar. Pensionär som betalt medlemsavgift för innevarande år räknas som 
bidragsberättigad medlem. 

• Föreningen är demokratiskt uppbyggd med en vald styrelse och årsmötesprotokoll 
och handlingar som årligen insänds till kommunen.  

• Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer, följer svensk lagstiftning 
och är förenlig med principen om alla människors lika värde. Kravet omfattar alla 
diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, ålder, 
funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet. 

• Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. 
• Föreningen har ett eget organisationsnummer från skattemyndigheten och ett plus/- 

bankgiro registrerat i föreningens namn.  
• Föreningens verksamhet bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö. 
• Föreningen ser till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till föreningens 

nyckelpersoner. 

 
Bidragsformer 
 

1. Grundbidrag 

Syfte: Stöd till pensionärsföreningarnas allmänna verksamhet.  
Bidrag kan utgå med 1000 kronor plus högst 15 kronor per bidragsberättigad medlem, 
dock högst 15 000 kronor per förening. Till ansökan skall bifogas senaste 
verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse. 
Ansökan: senast 1 mars 

 
2. Aktivitetsstöd 

Syfte: Stöd till vissa mindre kostnadskrävande sammankomster.  
Bidrag kan utgå med högst 35 kronor per sammankomst för här angivna typer av 
sammankomster: Sällskapsspel (t ex bridge eller annat kortspel, schack, frågesport, bingo 
inom föreningen), idrotts- och motionsverksamhet (t ex motionspromenader, boccia, 
bowling, badminton), hobbyaktiviteter (t ex sömnads-, sång och teatergrupper, 
musiklyssning) samt styrelse-, kommitté- och arbetsgruppsmöten.  

• Aktiviteterna skall anordnas av ansökande förening.  
• I en sammankomst skall minst 10 bidragsberättigade medlemmar delta. 
• Sammankomsten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, 

sektion, medlemsmöte, eller motsvarande.  
• Sammankomsten skall pågå minst en timme.  
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• Bidrag utgår ej till verksamhet som erhåller bidrag på annat sätt, ej heller till 
entrébelagda eller kommersiella arrangemang (t ex danser, basarer och bingo i 
inkomstbringande syfte).  

• Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara 
medräknas vid en av dessa sammankomster. 

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
 

3. Större sammankomstbidrag 

Syfte: Stöd till vissa mer kostnadskrävande sammankomster och arrangemang.  
• Bidrag kan utgå med högst 200 kronor för sammankomst med 10-24 deltagare 

och högst 350 kronor för sammankomst med minst 25 deltagare.  
• Som större sammankomst räknas t ex öppet hus, månadsmöten, resor, studie- 

och teaterbesök, konserter m m.  
• Sammankomsterna skall anordnas av ansökande förening.  
• Deltagarna skall vara bidragsberättigade medlemmar.  
• Bidrag utgår ej till verksamhet som erhåller bidrag på annat sätt.  
• Bidrag utgår ej till entrébelagda eller kommersiella arrangemang (t ex danser, 

basarer, bingo i inkomstbringande syfte). 

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
 

4. Ledarutbildningsbidrag  

Syfte: Stöd till pensionärsföreningarnas ledarutbildning.  
• Bidrag kan utgå med högst 75 % av verifierade kurskostnader, för 

bidragsberättigad medlem som deltagit i utbildning anordnad av riks-, distrikts- 
eller samorganisation och som avser utbildning av föreningsfunktionärer.  

• Högst 8 000 kronor per år och förening kan utbetalas.  
• Utbildningen skall omfatta minst två dagar med minst 10 kurstimmar.  
• Med kurskostnader avses eventuella kostnader för kursavgift, resa och 

kursmaterial.  
• Till ansökan skall bifogas kursprogram och styrkta verifikationer över 

kurskostnader.  

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
 
 

5. Lokalhyresbidrag  

Syfte: Stöd till pensionärsföreningarnas fast förhyrda eller ägda lokaler.  
• Bidrag kan utgå med 50 % av lokalkostnad, dock högst 15 kronor per 

bidragsberättigad medlem. I lokalkostnad får inräknas: hyra, värme, el, städning, 
räntor och amorteringar, försäkringar och underhåll (1 % av taxeringsvärdet).  

• Eventuella hyresintäkter skall dras från de totala lokalkostnaderna.  
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• Kommunen äger rätt att begära hyrans skälighet prövad genom hyresnämnden.  
• De på ansökningsblanketten lämnade uppgifterna skall avse kostnader/intäkter 

för närmast föregående kalenderår. OBS! För tillfälliga förhyrningar i kommunala 
lokaler debiteras "markeringsavgift".  

Ansökan: senast 1 mars 
 

6. Utrustningsbidrag 

Syfte: Stöd till anskaffning av inventarier/utrustning till pensionärsföreningarnas 
verksamhet. 

• Bidrag kan utgå med 50 % av kostnaderna, dock högst 15 kronor per 
bidragsberättigad medlem.  

• Bidrag beviljas endast för inventarier/utrustning som inköpts närmast föregående 
år. Till ansökan bifogas styrkta kopior av inköpskvitton.  

Ansökan: senast 1 mars 
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Bidrag till bygdegårdsföreningar 
 
Allmänna bestämmelser 

• Sökande bygdegårdsförening ska vara ideell, ansluten till Bygdegårdarnas 
Riksförbund och demokratiskt uppbyggd med en vald styrelse och årsmötesprotokoll 
och handlingar som årligen insänds till kommunen.  

• Bygdegårdsföreningen hyr ut sina lokaler till privatpersoner, organisationer, 
föreningar och företag efter fastställda normer.  

• Personer som betalt medlemsavgift för innevarande år räknas som bidragsberättigad 
medlem. 

• Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer, följer svensk lagstiftning 
och är förenlig med principen om alla människors lika värde. Kravet omfattar alla 
diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, ålder, 
funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet. 

• Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. 
• Föreningen har ett eget organisationsnummer från skattemyndigheten och ett plus/- 

bankgiro registrerat i föreningens namn.  
• Föreningens verksamhet bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö.  
• Föreningen ser till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till föreningens 

nyckelpersoner. 

Bidragsformer 
1. Grundstöd 
• 50% grundbidrag fördelas lika mellan bygdegårdarna. 
• Verksamhetsberättelse från föregående år bifogas ansökan. 

Ansökan: senast 1 maj 
 

2. Aktivitetsstöd 
• 50% aktivitetsbidrag fördelas per aktivitet i egen eller annans regi. 
• Till aktiviteter räknas aktiviteter i bygdegårdens regi, i andra föreningars, kyrkans 

eller andra samfunds regi. Privata fester räknas inte som aktivitet. 
• Maximalt antal aktiviteter 

Ansökan: senast 1 oktober (för aktiviteter perioden 1 september – 31 augusti) 
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Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

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

Stöd till kulturarrangemang 
 
Allmänna bestämmelser 
I Knivsta kommun ska det erbjudas kulturaktiviteter som riktar sig till människor i alla åldrar 
och i olika skeden av livet. Ambitionen är att det finns möjlighet att ta del av kulturprogram 
av professionella utövare. Bland arrangörerna finns flera av kommunens kultur- och 
bygdegårdsföreningar. 
 
Föreningar har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att arrangera program som är öppna 
för allmänheten. Det kan vara arrangemang inom musik, konst, teater, litteratur, film, 
scenkonst med mera. 
 
Det övergripande målet är att ge alla som lever i Knivsta kommun tillgång till ett konst- och 
kulturliv med kvalitet och mångfald. Stödet  ska främja barns och ungas eget skapande och 
bidra till en livaktig lokal demokrati. 

• Berättigad att söka är föreningar verksamma i Knivsta kommun. Stöd betalas ut till 
den sökande föreningens bank- eller plusgironummer. 

• Stöd ges till program/evenemang/utställningar som är öppna för allmänheten och 
präglas av mångfald och kvalité. Stödet kan gå till att täcka del/hela kostnaden för 
arrangemanget. 

Ansökan: senast 31 januari för aktiviteter under våren och 31 augusti för aktiviteter under 
hösten. 
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Tjänsteskrivelse 
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Diarienummer 
KS-2022/432 

Näringslivsstrateg   

 

Kommunstyrelsen 

Medfinansiering Leader Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, 2023-
2027 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal om medfinansiering av Uppandsbygd lokalt 
ledd utveckling, Leaderområde för landsbygdsutveckling, upp till ett årligt maxbelopp 
om 458 135 kronor under programperioden 2023-2027. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att beakta den ökade merkostnaden om 162 000 kronor i 
mål och budget 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun ingår tillsammans med kommunerna Sigtuna, Uppsala och Östhammar i 
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. Ett Leaderområde för landsbygdsutveckling som är 
baserat på EU-medel via Jordbruksverket. De ingående kommunerna står för den offentliga 
medfinansieringen på 33 %, som är ett villkor för att kunna ta del av EU-medlen. Under 
programperioden 2023-2027 ingår också Vallentuna kommun i Upplandsbygd. 

Leaderområdet Upplandsbygd har prioriterats under kommande programperiod och tilldelats 
maximalt belopp och det gör att även att medfinansieringen följaktligen ökar. 
Medfinansieringen bygger på en fördelningsnyckel baserad på invånarantal. Knivsta har 
betydligt fler invånare nu jämfört med 2013, då medfinansieringen för nuvarande 
programperiod fastslogs. 

 

Bakgrund 

Knivsta kommun har under många år varit med och medfinansierat Leaderområdet 
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling tillsammans med de i området ingående kommunerna 
Sigtuna, Uppsala och Östhammar. Det är en insats för landsbygdsutveckling och är 
finansierat av EU-medel via Jordbruksverket. De ingående kommunernas ekonomiska bidrag 
motsvarar den lokala offentliga medfinansieringen som är en förutsättning för att få ta del av 
EU-medlen. Inför kommande programperioden ansluter också Vallentuna kommun till 
Upplandsbygd. 

Den kommande programperioden 2023-2027, bygger på samma medfinansieringsmetod 
som tidigare period, det vill säga en fördelning mellan kommunerna som bygger på en 
princip om ett belopp som baseras på antalet invånare i stödberättigat område (tätorter med 
fler än 20 000 invånare räknas bort). Beloppet är årligen detsamma och baseras på det 
invånarantal som meddelats Jordbruksverket vid inskickandet av förslag på strategi för åren 
2023-2027. Fördelningen mellan de olika Leaderområdena i Sverige baseras bland annat på 
en poängsättning av strategierna. Upplandsbygd fick en hög bedömning och har därmed 
prioriterats och fått en maximal tilldelning, som är högre än tidigare programperioder och 
beräknat belopp. Detta i kombination med att Knivsta kommun har betydligt fler invånare nu 
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jämfört med den senaste programperioden, som baserades på invånarantalet 2013, gör att 
medfinansieringen denna programperiod blir högre än den föregående. 
 

KNIVSTA 2013 2022 

Invånarantal 15 580 19 106 

Medfinansiering 296 395 kr 458 135 kr 

Medfinansiering/invånare 19,02 kr 23,98 kr 

 

Knivsta kommun har i ett tidigare beslut, KS-2021/603, ingått en avsiktsförklaring om att ingå 
i Upplandsbygd under programperioden 2023-2027. Hela Knivsta kommun räknas som 
landsbygd i Leadersammanhang och insatsen möjliggör för lokala aktörer att söka 
projektfinansiering.  
 
Upplandsbygd har gjort en projektsammanställning för åren 2015 till 2020, som visar att för 
varje satsad krona har Knivsta kommun fått 4,3 kr tillbaka i form av pengar och övriga 
resurser. Det är en insats för landsbygdsutveckling och den föreslagna strategin för 
kommande period grundas i Agenda 2030 och går i linje med Knivstas vision 2025.  
 
Landsbygdsfrågorna har ingen specifik hemvist i Knivstas förvaltning och Upplandsbygd har 
placerats i budgeten för näringsliv. Utfallet visar dock att projekt till allra största del söks av 
föreningar och att denna insats handlar om stärkande av lokalsamhället snarare än 
näringslivsutveckling. Tillsammans med Upplandsbygd planerar förvaltningen att förstärka 
insatser för att nå en bra utväxling och få fler att söka projekt. I det nya avtalet finns också ett 
tillägg om en årlig medlemsdialog med varje kommun. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

I budgeten för näringsliv 2023 finns medel motsvarande nuvarande belopp på 296 395 kr. 
Kommande programperiod innebär en väsentligt ökad kostnad och det saknas budgeterade 
medel för 161 740 kr under 2023. Det får en betydande effekt på det basuppdrag näringsliv 
har att genomföra insatser och aktiviteter för att nå målen i näringslivsstrategin och 
motsvarar i princip det utrymme som näringsliv kan avsätta för löpande verksamhet. 
Kommunstyrelsen ombeds därför beakta den ökade kostnaden för medfinansiering i mål och 
budget 2023 samt också ta höjd för beloppet i kommande budgetarbete fram till 
programperiodens slut. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-29 
Förslag samarbetsavtal Knivsta kommun 
Strategi Upplandsbygd LLU 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling 

 

 

Antonio Ameijenda 

Kontorschef 

Tillväxtkontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Medfinansiering av Upplandsbygd medför möjligheter för lokala aktörer att söka om 
finansiering för projekt som stärker lokalsamhället. Flera av de projekt som bedrivits under 
föregående programperiod har också haft barn och unga som målgrupp. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Projekt som beviljas medel från Upplandsbygd bygger på samverkan och hållbarhet ur alla 
dimensioner och bidrar därigenom till både lokal förankring och ett långsiktigt hållbart 
samhälle för kommande generationer. 

 

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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Samarbetsavtal 
mellan Knivsta kommun och Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 

 
 
1. Parter 
 
Knivsta kommun, org. nr. 212000–3013, nedan kallad Knivsta kommun.   
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling förening, org. nr. 802494–9276 nedan kallad Upplandsbygd. 
Det geografiska område som omfattas av samarbetet framgår av Upplandsbygds utvecklingsstrategi, 
bilaga 1. 
 
 
2. Bakgrund 
 
Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden går ut på att 
ett område går samman och utifrån ett tydligt underifrånperspektiv gör en strategi för hur landsbygden 
ska utvecklas hållbart. Strategin genomförs genom att bevilja stöd till lokala projekt som bidrar till att 
uppfylla målen. Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i området, svenska staten och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  
 
Kommunerna Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna har tillsammans med Upplandsbygd 
samarbetat under 2007–2013 i det första landsbygdsprogrammet samt under 2014–2022 under det 
andra landsbygdsprogrammet. Denna programperiod har varit den fjärde i ordningen i Europa. 
Perioden för det femte kommande landsbygdsprogrammet löper mellan åren 2023–2027. De 
kommuner som ingår i Leaderområdet gällande för detta avtal är Uppsala, Östhammar, Knivsta, 
Sigtuna och Vallentuna. Arbetet baseras på ett starkt partnerskap mellan aktörer i det geografiska 
områdets landsbygd med representanter från näringsliv, offentlig sektor samt företrädare för den 
lokala ideella sektorn. Knivsta kommun delfinansierar Upplandsbygds verksamhet tillsammans med de 
andra ingående kommunerna för att utveckla landsbygden i området.  

Av regeringsbeslut den 16 december 2021 framgår att total budget för Leader 2023-2027 är 1,715 
miljarder kronor. Av budgeten kommer 40 miljoner avsättas till förberedande stöd inför nästkommande 
programperiod. Det innebär att det finns 1,675 miljarder kronor att fördela till prioriterade 
leaderområden för åren 2023-2027. 
 
 
3. Syfte och övergripande mål 
 
Syftet med samverkan mellan Knivsta kommun och Upplandsbygd är att verka för en levande och 
hållbar landsbygd i Knivsta kommun. Genom att stötta Upplandsbygds arbete i Lokalt Ledd Utveckling 
genom Leadermetoden, möjliggörs strategiska satsningar som främjar utvecklingen på landsbygden. 
 
Övergripande mål för samarbetet är:   

1.  Levande och inkluderande bygder  
2.  Nya och hållbara lösningar för lokal utveckling 

 
För perioden 2023–2027 har parterna ambitionen att fördjupa samarbetet ytterligare kring tre 
insatsområden. Dessa är: 

1. Lokal ekonomi och hållbart entreprenörskap  
2. Bygdefrämjande utveckling och stärkt gemenskap  
3. Rikare vatten och landskap  

 
 
4. Åtaganden 
 
Leader som modell bygger på ett underifrånperspektiv i lokala områden där samarbete, nätverkande 
och partnerskapsarbete är viktiga delar för att skapa innovation och utveckling på landsbygden. 
Parterna åtar sig att verka för att de övergripande målen och överenskomna aktiviteter och projekt 
genomförs.    
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4.1 Ömsesidiga åtaganden 

 Samverka kring utvecklingsfrågor för landsbygden.  
 Kommunicera och synliggöra samarbetet, t ex på hemsidor och i andra 

informationskanaler.  
 Löpande informera varandra om frågor som den andra parten kan ha intresse av.  
 Löpande diskutera och analysera statistik och undersökningar som är relevanta för 

samarbetet.  
 Bereda och remittera viktiga frågor för landsbygden.  
 Informera om de möjligheter Upplandsbygd kan ge i form av stöd och projekt för boende 

och företagare.   
 Kommunicera och förankra Knivsta kommuns olika beslut som rör Upplandsbygd och 

landsbygden till berörda.   
 Gemensamt hitta mätmetoder och metodik för kvalitativa och kvantitativa uppföljningar.  
 Gemensamt identifiera målgrupper och projekt som har potential att växlas upp i större 

strukturfondssatsningar. 
 Medlemsdialog ska genomföras årligen med varje kommun.   

 
4.2 Knivsta kommuns åtaganden  

 Kontinuerligt informera Upplandsbygd med, för samarbetet relevant, kommunal 
information.  

 Utse ansvarig tjänsteman som ingår i Upplandsbygds kommungrupp och fungerar som 
kontaktperson till Upplandsbygd i operativa frågor.  

 Utse representant från Knivsta kommun till Upplandsbygds styrelse och meddela detta 
till Upplandsbygds valberedning.   

 
4.3 Upplandsbygds åtaganden  

 Upprätthålla ett kansli och verksamhet enligt landsbygdsprogrammets inriktning.  
 Arbeta för att uppfylla målen i Upplandsbygds utvecklingsstrategi, bilaga 1 och de 

övergripande målen i detta samarbetsavtal.  
 Vara en länk mellan representanter för landsbygden och Knivsta kommun.  
 Sprida kännedom om samarbetet och dess projekt till berörda intressenter. 
 Bidra till god samverkan med regionerna och Länsstyrelserna i båda länen och övriga 

kommuner som deltar i landsbygdsprogrammet, samt vara sammankallande i 
kommungruppen. 

 Upprätta en årlig verksamhetsplan. 
 Årligen utvärdera satsningarna inom programmet både för verksamhetsområdet och på 

kommunnivå, och informera Knivsta kommun löpande om resultatet.  
 
 
5. Samverkansorgan 
 
Samverkan sker i två grupper:  

 föreningens styrelse, samt  
 en kommungrupp med tjänstemän från de fem ingående kommunerna. 

 
5.1 Styrelsen  
Styrelsen består av ledamöter med en så bred representation av verksamhetsområdet som möjligt 
enligt principen: en ideell, en privat och en offentlig från varje i föreningen ingående geografisk 
kommun, samt motsvarande representation på regional nivå. Varje ingående kommun har en plats i 
styrelsen. Styrelsen ansvarar för att strategins mål uppfylls, bland annat genom att besluta om vilka 
projektansökningar som ska prioriteras. Styrelsen utses av föreningens medlemmar på föreningens 
årsstämma som är föreningens högsta beslutande organ.  
 
5.2 Kommungrupp 
Kommungruppen ansvarar för att koordinera samarbetet tillsammans med Upplandsbygds kansli och 
presidium samt ansvarar för att ta fram en årlig plan och uppföljning för kommungruppssamarbetet. 
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Kommungruppen ansvarar för den gemensamma omvärldsbevakningen samt för att se till att 
leaderarbetet fungerar väl inom kommunerna.   
 
I kommungruppen sker löpande information kring frågor som andra medlemmar och kansliet kan ha 
intresse av samt att identifiera målgrupper och projekt som har potential att växlas upp i större 
strukturfondssatsningar.  
 
 
6. Uppföljning 
 
Upplandsbygd ansvarar för utvärdering av programperioden som redovisas till kommunstyrelsen i 
Knivsta kommun och styrelsen för Upplandsbygd. 
 
 
7. Oenighet om avtalet  
 
Oenighet mellan parterna med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar 
mellan parterna och i andra hand av allmän domstol.  

 
 
8. Avtalsperiod  
 
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2027. Parterna äger 
dock rätt att omförhandla avtalsvillkoren under avtalsperioden. Part som vill omförhandla villkoren ska 
meddela detta till motparten skriftligen senast tre månader före tidpunkten då de nya villkoren önskas 
gälla. Omförhandling av avtalsvillkor kan endast ske i de fall båda parter är överens om ändring av 
avtalsvillkoren. Parterna ska underteckna villkorsändringen skriftligen 
 
 
9. Förlängning 
 
Om övergången till ny kommande programperiod efter 2023-2027 blir fördröjd beroende av 
förhållanden inom den Europeiska unionen, kan parterna förlänga avtalet med ett år i taget. 
Förutsättningarna för förlängning är att fortsatt finansiering kan erhållas från landsbygdsprogrammet, 
samt att parterna är överens om att förlängning ska ske. Parterna ska underteckna förlängning av 
avtal skriftligen. 
 
 
10. Finansiering  
 
Knivsta kommun ska årligen betala x kronor till Upplandsbygds, enligt principer i bilaga 2. 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i 2 exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Knivsta den ……………………………… 
 
 
 
För Knivsta kommun  För Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 
 
 
   Ulrik Wärnsberg  
   Ordförande 
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Sammanfattning 
Denna strategi bidrar till utvecklingen av landsbygderna inom Upplandsbygd 
Lokalt Ledd Utvecklings (även kallat Upplandsbygds) område genom 
leadermetoden. Området innefattar landsbygderna i Knivsta, Sigtuna, Uppsala, 
Vallentuna och Östhammars kommuner. Privata, ideella och offentliga aktörer har 
deltagit i arbetet med att ta fram strategin. 

Upplandsbygds landsbygder är attraktiva bygder att leva och bo i med vackra 
natur- och kulturmiljöer, rikt kulturliv och närhet till storstädernas utbud och 
växande arbetsmarknad. Förutsättningarna varierar mellan olika bygder vad det 
gäller utbud av service och aktiviteter, kommunikationer, bredbandsutbyggnad, 
arbetstillfällen och lokal identitet. Flera orter längre bort från städerna har en 
åldrande befolkning och minskande service. I mer tätortsnära bygder är det många 
som arbetspendlar, vilket ofta innebär behov av bil och begränsad lokal identitet, 
handel och mötesplatser. På de platser där befolkningen växer snabbt uppstår 
intressekonflikter mellan exploatering och att bevara landsbygdens värden.  

Samtidigt finns här ett rikt och engagerat närings- och föreningsliv som är drivande 
i bygders utveckling. Landsbygderna har en stor potential att vara en drivbänk för 
nya hållbara lösningar, utvecklad naturvård och kulturliv och ett växande hållbart 
näringsliv.  

Med detta som bakgrund arbetar strategin mot två övergripande mål: 

1. Levande och inkluderande bygder 

2. Nya och hållbara lösningar för lokal utveckling 

Det första målet syftar till att alla bygder i Upplandsbygds område ska ha en 
levande landsbygd med värdefulla naturområden och rikt kulturliv, stark 
utvecklingskraft och vara attraktiva bygder där människor lever ett gott liv, känner 
sig inkluderade och är delaktiga i bygdens utveckling. Syftet med det andra målet 
är att utveckla Upplandsbygds redan stora potential att bidra till hållbara lösningar, 
genom att stärka de innovativa ekonomiska, miljömässiga och sociala 
hållbarhetsinitiativ som finns i området så att de kan växa, samverka, spridas och 
utöka sina nätverk.  

För att uppnå målen identifieras tre insatsområden: 

1. Lokal ekonomi och hållbart entreprenörskap 

2. Bygdefrämjande utveckling och stärkt gemenskap 

3. Rikare vatten och landskap 

För att entreprenörer och föreningar ska kunna gå i spetsen för lokal och hållbar 
utveckling krävs insatser som till exempel stöd till föreningsliv, affärsutveckling 
och nätverksskapande. För att nå målet om inkluderande och levande bygder 
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behöver vi möjliggöra satsningar som stärker den lokala gemenskapen, för alla 
oavsett bakgrund, och den sociala hållbarheten runt om i Upplandsbygds 
landsbygder. Det tredje insatsområdet handlar om att stötta ett hållbart brukande 
och nyttjande av våra vatten, jordar och skogar som bevarar biologisk mångfald, 
minskar klimatpåverkan, tar vara på outnyttjade resurser och skapar nya 
affärsmöjligheter.  

För att få långsiktig effekt kommer strategin att genomföras genom: nätverkande 
och samverkan, likabehandling och jämställdhet, innovation, samt ett väl förankrat 
lokalt partnerskap mellan civilsamhälle, privat näringsliv och offentlig sektor. 

 

Summary 
This strategy contributes to development of the local rural areas within 
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling through the Leader method. The area 
includes the rural areas of Knivsta, Sigtuna, Uppsala, Vallentuna and Östhammar 
municipalities. Private, non-profit and public actors have participated in the 
development of this strategy. 

Upplandsbygd is an attractive area to live in, situated close to the big cities’ 
growing labor market and at the same time in a rich agricultural landscape and 
beautiful natural and cultural environments. The conditions vary greatly between 
different districts in terms of services, communications, broadband, jobs and local 
identity. Several towns further away from cities experience an aging population 
and declining services. In places close to urban areas, many commute to work, 
which often implies a need to have a car and limited local identity, commerce and 
meeting places. In areas where the population is growing rapidly, conflicts of 
interest arise between exploitation and maintaining rural values. 

At the same time, there is a rich and committed business and association life that is 
a driving force in rural development. Rural areas also have great potential to foster 
new sustainable solutions, nature conservation, culture, and a growing, sustainable 
business sector.  

With this as a background, the strategy works towards two overarching goals: 

1. Living and inclusive rural areas 
2. New and sustainable solutions for local development 

The first goal aims for all districts in the Upplandsbygd area to be attractive places, 
with rich natural areas and cultural life, for people to live a good life, feel included 
and be involved in local development. The second goal aims to develop the 
potential of Upplandsbygd’s rural areas to contribute to sustainable solutions, by 
developing and strengthening the innovative sustainability initiatives that already 
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exist in the area (social, economic and environmental), so that they can grow, 
collaborate, spread and expand their networks. 

To achieve these goals, three focus areas are identified: 

1. Local economy and sustainable entrepreneurship 

2. Rural development and strengthened community 

3. Richer waters and landscapes 

In order for entrepreneurs to be able to take the lead in local and sustainable 
development, efforts within business development and networking are required. To 
achieve the goal of inclusive and vibrant areas, we need to enable initiatives that 
strengthen the sense of local community, across different backgrounds, and social 
sustainability within the Upplandsbygd area. The third focus area supports 
sustainable use of waters, lands and forests in a way that takes advantage of 
untapped resources and creates new business opportunities. 

To have long-term effect, the strategy will be implemented through: networking 
and collaboration, equal treatment and gender equality, innovation, and a well-
established local partnership between civil society, private business and the public 
sector. 
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1. Landsbygdsutveckling genom Leader 
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom 
leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 
genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett 
verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin 
även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen. 

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 
utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och 
utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och 
insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade för 
att rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål 
och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 
strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. 

2. Strategins framtagning 
Aktörer från olika sammanhang har medverkat till framtagandet av den här 
strategin. Inför strategiprocessen bildade vi en strategigrupp i styrelsen som har 
varit speciellt dedikerad till arbetet med den nya strategin. Strategigruppen 
inkluderade både kvinnor och män, representanter från olika sektorer och med 
oliika geogarfisk tillhörighet. På grund av pandemin har alla möten varit digitala 
och vi har successivt byggt vår kompetens kring digitala mötesformer och verktyg. 
En kortare populärversion av strategin ska tas fram i ett senare skede.  

Under våren 2021 har vi haft fem kommunvisa möten – ett med varje kommun 
inom Upplandsbygd Lokalt Ledd Utvecklings (även kallat Upplandsbygd) område. 
Vi är glada att Vallentuna kommun har gått med i föreningen, vilket stärker vår 
närvaro i Stockholms län. Mötesdeltagarna (sammanlagt 106 stycken) har 
representerat privat näringsliv, ideell verksamhet och offentliga organisationer. 
Dessa möten hjälpte oss att nyansera bilden av hur förutsättningarna för 
landsbygdsutveckling varierar mellan kommunerna, men också inom en kommun 
(se 3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter, samt Bilaga 2).  

För att komplettera de kommunvisa mötena har vi haft fyra tematiska träffar som 
har utgått från våra hållbarhetsnätverk: Återvinnarna, Inkluderarna, Innovatörerna 
och Platsutvecklarna. Träffarna hade sammantaget ca 40 deltagare. Trots att 
grupperna var små nådde vi ut till engagerade nyckelpersoner på landsbygderna, 
från det privata näringslivet och från civilsamhället. Dessa möten bekräftade 
möjligheterna till hållbara innovationer som Upplandsbygds landsbygder och 
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entreprenörer erbjuder, samt Leaders roll i att möjliggöra dessa, genom 
finansiering, rådgivning, nya nätverk och samarbeten. 

Utöver möten med olika aktörer i bygderna har vi också haft givande möten med 
vår kommungrupp som består av tjänstepersoner som jobbar med 
landsbygdsutveckling från varje kommun. Kommungruppen har hjälpt oss att 
stämma av hur vår strategi relaterar till deras utvecklingsplaner och program. Vi 
har även haft möten med regionrepresentanter i vårt område, samt övriga 
leaderområden inom regionen, för att sätta vårt arbete i ett större regionalt 
sammanhang. Sammanfattningsvis har de här mötena bekräftat att Upplandsbygds 
arbete ligger i linje med andra utvecklingsstrategier i vårt område och kompletterar 
existerande insatser genom leadermetodens fokus på samverkan, 
underifrånperspektiv och nätverkande.  

Under 2018–2019 deltog Upplandsbygd i ett kompetensutvecklingsprogram lett av 
Stockholm Resilience Centre om hur man kan använda resiliensforskning i 
strategiskt hållbarhetsarbete1. Resiliens speglar bygders förmåga att stå emot, 
anpassa sig och förnya sig inför olika kriser och förändringar. Tillsammans med 
styrelsen och kommungruppen har kansliet (med hjälp av resurspersoner från 
Stockholm Resilience Centre) genomfört utbildningsinsatser och en analys av 
Upplandsbygds område utifrån sju principer för resiliens2, vilka inkluderar till 
exempel mångfald, nätverk och beroende av naturresurser.  

Den 23 augusti 2021 skickade vi ut ett utkast på strategin för synpunkter. Utskicket 
gick ut till alla medlemmar, styrelseledamöter och deltagare från nätverksträffar 
och de kommunvisa mötena. Sammanlagt fick vi in synpunkter från 18 personer 
som har hjälpt oss att förbättra och utveckla strategin ytterligare.  

Under våren 2021 utförde styrelsens utvärderingsgrupp två enkäter till två olika 
målgrupper för att samla in synpunkter på den gamla strategin samt önskemål på 
den nya strategin. En extern utvärderare anlitades också under samma period för att 
kvalitativt och framåtsyftande utvärdera verksamheten. Resultaten från 
utvärderingarna visade att föreningen gör ett bra jobb, men behöver arbeta mer för 
att brygga över inriktningen mot hållbar utveckling med mer traditionell 
landsbygdsutveckling inom Leader, vilket har varit en av ambitionerna med den 
här strategin. Jämfört med den tidigare strategin är vår ambition att den här 
strategin ska utgöra en tydligare och mer sammanhållen berättelse om vilken 
förändring vi vill bidra till. 

 
1 “Applying resilience at local and regional level in Sweden”, 
https://stockholmresilience.org/impact/applying-resilience-at-local-and-regional-level-in-
sweden.html, Stockholm Resilience Centre. 
2 “Resiliens i praktiken: Sju principer som bygger resiliens i social-ekologiska system”, 
https://applyingresilience.org/sv/start-sv/, Stockholm Resilience Centre. 
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3. Utvecklingsområdet 

3.1 Tabell med statistik 

Ämnesområde Variabel Värde 

Områdets storlek 

Antal invånare 120 585 

Storlek i km² 5030,9 

Invånare per km² 24 

Befolkningsstruktur 

Andel av befolkningen som är 
utrikes född 12% 

Andel av befolkningen i 
intervallerna (%): Kvinnor Män 

0–15 år 11 11 

16–24 år 4 5 

25–44 år 12 12 

45–64 år 12 13 

65- år 9 9 

3.2 Områdesbeskrivning 
Området omfattar fem kommuner i två län: Östhammars kommun, Uppsala 
kommun och Knivsta kommun i Uppsala län samt Sigtuna kommun och 
Vallentuna kommun i Stockholms län.  

Kommunernas läge i en storstadsregion med tillgång till Europas snabbast växande 
arbetsmarknadsregion skapar goda förutsättningar för landsbygdernas utveckling. 
Här finns många natur- och kulturmiljöer som har utvecklats sedan förhistorisk tid. 
Det ger området goda möjligheter för företag att växa inom exempelvis 
besöksnäring, lokal matproduktion och försäljning av lokala produkter och 
rekreation. Trots detta varierar förutsättningarna för utvecklingen av landsbygderna 
inom området, bland annat beroende på skillnaderna i naturförhållanden, 
demografi, utbildningsnivå, tillgång till arbetstillfällen, bostäder och 
kommunikationer. 

3.2.1 Natur och kulturresurser 

Landskapet i området Upplandsbygd har stor variationsrikedom. Här finns slätter, 
vidsträckta skogar, historiska jordbrukslandskap, vandringsleder, gamla slättsjöar, 
strandängar med ett stort fågelliv, våtmarker, skärgård, hav och sjöar. 

Naturgeografiskt karaktäriseras området av ett relativt flackt landskap med få 
områden som ligger högre än 50 meter över havet. I de mest låglänta områdena 
finns bördiga lerslätter och framför allt i områdets nordöstra del är våtmarker 
relativt vanligt förekommande. Den gradvisa landhöjningen efter istiden har lett till 
ett mosaikliknande landskap där skogbevuxna höjder med mager mark omväxlar 
med bördig jordbruksmark och våtmarker. Slättbygderna med bördiga lerjordar 
finns i de centrala och södra delarna av området, i Uppsala, Knivsta, Sigtuna och 
Vallentuna kommuner. Odlingsmarken i de västra och nordöstra delarna är 
uppbruten i mindre enheter och omgiven av skog. I kustbygden och skärgården är 
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åkrarna små och insprängda i ett kuperat landskap med morän och hällmarker. Ett 
karaktäristiskt inslag är förekomsten av stora rullstensåsar som sträcker sig i nord-
sydlig riktning från nordöstra Uppland ned mot Södertörn. De har haft en stor 
kulturhistorisk betydelse för samhället, till exempel för vägar. Idag är 
rullstensåsarna viktiga grundvattenmagasin. Ur ett svenskt perspektiv har området 
ett gynnsamt klimat med låg nederbördsmängd, hög sommartemperatur och milda 
vintrar.  

Området har varit bebott och brukat sedan förhistorisk tid på grund av sitt goda 
läge. Regionen är mycket välkänd för sina många och värdefulla fornlämningar och 
kulturmiljöer, till exempel i Vendel- och Alundaområdet, Markim-Orkestas 
småskaliga odlingsbygd, samt de förhistoriska vattenlederna Långhundraleden och 
Vintervägen. Kulturarvet i området innefattar ståtliga herrgårdar, storslagna 
bruksmiljöer från järnhanteringens storhetstid, Carl von Linnés avtryck på platser 
och i den vetenskapliga kulturen, samt en levande folkmusiktradition med starkt 
engagemang kring nyckelharpan. 

3.2.2 Näringsliv, utbildning och arbete  

Med de större tätorterna inräknade finns ett diversifierat näringsliv i området, med 
teknik- och kunskapsintensiva företag inom gruvverksamhet, stål, skog, energi och 
bioteknik. Här finns Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet samt 
närhet till universitet, högskolor och institut i Stockholm, Gävle och andra tätorter i 
Mälardalen. Sammantaget har såväl näringsliv som universitet och offentlig 
förvaltning goda nätverk både nationellt och internationellt. Närhet till landets 
största internationella flygplats ger bra förutsättningar för utveckling av 
näringsverksamheter och service.  

Viktiga näringar för sysselsättningen är de areella näringarna – jord- och 
skogsbruk, liksom byggföretag, entreprenadföretag och företag som erbjuder olika 
typer av företagstjänster. Offentlig sektor är också en viktig arbetsgivare inom vård 
och utbildningsområdet. Småföretagen har stor betydelse för tillgången till arbete 
och service på landsbygderna. Sedan några år tillbaka har man kunnat se en ökning 
av antalet lokala mathantverkare och producenter av närproducerade produkter.  

3.2.3 Befolkningsstruktur och befolkningsförändring  

Området som helhet kännetecknas av inflyttning, särskilt i de sydliga delarna. 
Demografin skiljer sig betydligt mellan tätorter och omland, med fler äldre på 
landsbygden och i de västra och norra delarna av området. Befolkningen minskar i 
vissa perifera områden, men inom området finns även landsbygder med stort antal 
boende på landsbygd utanför tätorter. I de södra delarna finns det betydligt fler 
invånare med utomnordisk bakgrund.  
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3.2.4 Service och infrastruktur  

Vatten och avlopp finns i varierande utbud beroende på var i Upplandsbygds 
område man befinner sig. En stor del av Mälardalen lider av effektbrist kopplat till 
tillgången till el. Vägnätet är av skiftande kvalitet. Vägarna är förhållandevis bra i 
vissa delar av området, men i andra råder stora svårigheter med exempelvis 
trafiksäkerhet och bärighetsklassning på det statliga och privata 
vägnätet. Servicenivån och möjligheten att ta sig fram med kollektivtrafik skiljer 
sig inom området och även inom de olika kommunerna. I de sydliga delarna finns 
goda pendlingsmöjligheter medan kollektivtrafiken i nordöst är mer bristfällig, i 
synnerhet den anropsstyrda. 

Det finns en tydlig klyfta mellan landsbygden och tätorterna när det gäller tillgång 
till digital infrastruktur med hög kapacitet. Länsstyrelsen i Uppsala län har haft 
medel för utbyggnad av bredband på landsbygden genom landsbygdsprogrammet, 
men dessa är nu slut. Ett nytt nationellt stöd till bredband finns att söka via Post- 
och Telestyrelsen (PTS). I det nya landsbygdsprogrammet från 2023 är det ännu 
oklart om det kommer finnas stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden. 

På många håll avvecklas den lokala servicen, vilket kan leda till att 
bygdegemenskapen minskar. Uppfattningen inom Upplandsbygds område är att 
även tätortsnära landsbygd och små orter i stadens närhet missgynnas i 
samhällsplaneringen. Det kan gälla busslinjenätet, nybyggnationer och 
sophämtning, men också remissförfaranden. Dessa områden blir ofta 
pendlarområden där engagemanget och den lokala identiteten försvagas.  

3.2.5 Identiteter  

Området som helhet kännetecknas av en mångfald av olika identiteter snarare än en 
sammanhållen uppländsk identitet. I Uppsala, Knivsta, Sigtuna och Vallentuna 
kommuner ses relationen till centralorten, och i viss mån även till den närmaste 
tätorten, ofta som självklar. I Östhammars kommun ser situationen lite annorlunda 
ut, med många mindre och ganska starka tätorter som vuxit fram som ”kompletta 
orter” i god samkonkurrens med varandra. Avsaknaden av en stor centralort 
används som ett motiv för att lyfta upp det särskilda i det lokala. Däremot är 
mångfalden människor med olika bakgrund starkt begränsad på landsbygden i 
jämförelse med områdets tätorter. 

3.2.6 Föreningar  

Området har ett brett utbud av föreningar. Befolkningen på landsbygden och i de 
mindre tätorterna är ofta mer engagerade i föreningslivet än de som är bosatta i de 
större orterna. I många bygder har lokala föreningar tagit över verksamheter som 
sköts av privata eller offentliga aktörer i mer tätbefolkade områden. Det kan gälla 
bredbandsutbyggnad, bensinstationer, skolor, parkförvaltning och så vidare. De 
ideella föreningarna har också en viktig roll i att skapa en rik fritid. Engagemang i 
till exempel idrottsrörelsen eller i kulturföreningar är ofta identitetsskapande och 
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utvecklar en känsla för den egna bygden. Idrotten är dessutom ofta organiserad på 
en regional nivå, vilket bidrar till en större gemensam identitet.  

I några kommuner har de ideella föreningarna organiserat sig i föreningsråd för att 
tillsammans kunna framföra föreningslivets synpunkter, bland annat på hur 
kommunen planerar och använder olika offentliga anläggningar. Det förbättrar 
möjligheterna att utbyta erfarenheter, ordna gemensamma arrangemang och 
samverka kring befintliga mötesplatser och resurser. 

3.2.7 Angränsande utvecklingsområden  

Leader Stockholmsbygd, Leader Nedre Dalälven och Leader Mälardalen gränsar 
till Upplandsbygd och är samarbetsområden som det är önskvärt att Upplandsbygd 
har nära kontakt med. 

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter 

3.3.1 Ojämna förutsättningar och behov av stärkt lokal 
sammanhållning och utvecklingskraft  

SWOT-analysen visade hur de specifika utmaningarna och förutsättningarna för att 
leva ett gott liv skiljer sig mellan olika bygder i vårt område (se Bilaga 2). Även 
om Upplandsbygds område inte är någon avfolkningsbygd finns det orter längre 
bort från städer med en åldrande befolkning och minskande service, där exempelvis 
landsbygdsskolor läggs ner. Fiberutbyggnad är en viktig förutsättning för 
landsbygdsutveckling, men har inte nått ut överallt. I de mer tätortsnära bygderna 
är det många som arbetspendlar in till staden, vilket skapar ett stort bilberoende och 
att många upplever en avsaknad av lokal identitet, lokala mötesplatser och handel. 
Elkapaciteten (och inte minst laddinfrastruktur) är sannolikt viktig för en snabbare 
omställning till fossilfritt, särskilt på landsbygden där man har ett större behov av 
individanpassad transport. Eftersom befolkningen i Upplandsbygds område växer 
finns här också områden som bebyggs snabbt där det uppstår intressekonflikter 
mellan exploatering och att bevara landsbygdens värden, samtidigt som 
nyinflyttade behöver bli en del av lokalsamhället. En utmaning är att utveckla 
bygder och samtidigt bibehålla jordbruksproduktion, biologiska värden och 
rekreationsvärden för en stigande populationstäthet. Här finns behov av en uthållig 
utveckling av platser som tar hänsyn till naturliga förutsättningar, såsom tillgång 
till dricksvatten och värnar värdefulla kultur- och naturmiljöer och odlingsmarker. 
Föreningslivet skiljer sig också åt mellan olika orter, där vissa är kända för sina 
engagerade föreningar, medan andra har få som är ideellt aktiva.  

Den här bilden av ojämna förutsättningar för landsbygdsutveckling stärks också av 
Uppsala kommuns sociala kompass3 – en statistik analys som visar på stora 
socioekonomiska skillnader mellan landsbygder i olika delar av Uppsala kommun. 

 
3 ”Den sociala kompassen 2018 – nio nyanser av Uppsala”, Uppsala kommun. 
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Utmaningen är att skapa en levande landsbygd i hela Upplandsbygds område som 
ger både unga och äldre, oavsett bakgrund, tillgång till utvecklande arbetsuppgifter, 
väsentlig samhällsservice och en meningsfull fritid. Gemensamt för många bygder 
är att de behöver stärka sin förmåga att forma sin egen utveckling i en önskvärd 
riktning, i samverkan med privata och offentliga aktörer. Grundläggande 
infrastruktur i form av kommunikationer och god servicenivå är en förutsättning 
för den lokala utvecklingskraften. För att tillgodose behovet av att kunna bo kvar 
på landsbygden behövs fler hyres- och bostadsrätter i landsbygdsorter. En 
utmaning för många föreningar är att hålla engagemanget levande och locka till sig 
fler nya medlemmar och unga. Dialogen mellan lokala landsbygdsaktörer och 
exempelvis beslutsfattare, kommunens olika organ och länsstyrelse är i gång på 
flera platser, men kan förbättras och ha tydligare landsbygdsfokus. En 
masteruppsats om hållbar landsbygdsutveckling och samverkan mellan offentliga 
aktörer i Upplandsbygds område4 visade hur kommuner, regioner och länsstyrelser 
skulle kunna koordinera sig och samarbeta mer effektivt för att säkerställa 
likvärdig service till den växande landsbygdsbefolkningen. 

Samtidigt finns här också många styrkor och möjligheter som stöttar bygdernas 
utveckling. SWOT-analysen lyfte fram att Upplandsbygd är en attraktiv bygd att bo 
i med närhet till storstädernas utbud och samtidigt ett rikt odlingslandskap och 
vackra natur- och kulturmiljöer. Här finns redan många småföretagare och 
föreningar och nuvarande trend av att fler vill bo på landet kan skapa ett större 
underlag för lokalt näringsliv, infrastruktur, service och utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter. Pandemin har drabbat vissa verksamheter, områden och 
föreningar hårt (till exempel hotell- och besöksnäring i anslutning till Arlanda) och 
gjort många människor mer isolerade i sina hem. Samtidigt har den också gjort 
landsbygderna ännu mer attraktiva för boende och besökare, genom att öppna upp 
möjligheter för “hemestrande” och distansarbete. Den har också skyndat på 
digitaliseringen och visat hur viktig fiberutbyggnaden är för landsbygdernas 
utveckling. Leader och Upplandsbygd ses av många som en möjlighet för att lokala 
föreningar, initiativ och eldsjälar ska kunna starta upp, samarbeta, bibehålla och 
utveckla sin verksamhet. Upplandsbygd möjliggör också samverkan mellan 
offentliga aktörer på lokal och regional nivå kring landsbygdsfrågor.  

3.3.2 Landsbygdernas potential som drivbänk för hållbara lösningar 
och företagande 

Landsbygderna i vårt område har stor potential att vara en drivbänk för nya 
hållbara lösningar och ett växande, hållbart näringsliv. Här finns ett rikt natur- och 
kulturlandskap med goda möjligheter till odling, rekreation, skogs- och vattenbruk. 
Det geografiska läget och relativt väl utbyggda kommunikationer ger närhet till en 
stor marknad med medvetna och köpstarka konsumenter. I den stadsnära 

 
4 Hallnäs, C., 2020, “Collaboration for Sustainable Rural Development”, Master thesis in Sustainable 
Development, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. 
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landsbygden där stadsbor och landsbygdsbor möts uppstår en kreativ miljö för att 
pröva nya idéer och starta nya företag. I regionen finns också flera viktiga 
kunskapscentrum. SWOT-analysen lyfte fram lokala gräsrötters öppenhet för 
nytänkande och innovation och möjligheter i nya verksamheter och företag, 
kopplat till exempel naturturism och närodlad mat (Bilaga 2).  

Upplandsbygds arbete med hållbarhetsnätverken har visat att det finns ett stort 
engagemang och kunnande i både sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågor och 
många lokala eldsjälar och entreprenörer med idéer som de vill förverkliga. 
Aktörerna i nätverken har utforskat hur de globala målen i Agenda 2030 kan bli 
verkstad på lokal nivå och tagit fram visioner för Upplandsbygds område5. 
Visionerna visar på smarta lokalsamhällen med lokalt förankrad innovationskraft, 
slutna kretslopp och ett sammankopplat, inkluderande föreningsliv. I ett 
examensarbete på SLU6 framgick att Upplandsbygds stöd till nätverken är 
uppskattat, men att vi behöver satsa mer på dem för att de ska bli ännu bättre.  

Intervjustudien med offentliga representanter4 visade att det finns ett stort 
engagemang för hållbarhetsfrågor på kommunerna och att landsbygden har en 
central roll. Vid övergången till ett hållbart samhälle behöver stad och landsbygd 
samverka och utbyta erfarenheter, kunskap och traditioner. Gröna näringar har en 
viktig roll i försörjningen av de förnybara resurser som behövs för att nå målen om 
ett fossilfritt samhälle och minska vårt importberoende. Landsbygderna erbjuder 
utrymme att vara mer flexibel och experimentera med alternativa lösningar på ett 
sätt som ofta är svårare i staden. Landsbygdens styrkor kan minska samhällets 
sårbarhet mot kriser, genom till exempel ökad självförsörjning. 

Styrkorna i Upplandsbygds område ger goda förutsättningar att ta vara på 
möjligheterna i den större samhällstrenden kring hållbar utveckling på ett sätt som 
skapar lokala nyttor. De nya hållbara lösningar som gror på Upplandsbygds 
landsbygder rör en rad olika sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågor. Det kan 
exempelvis handla om innovativa lösningar för lokala kommunikationer, 
utveckling av skogens mångbruk och skafferi, återbruk och resurshushållning, 
mötesplatser för integration, natur- och kulturupplevelser, förnybara energisystem 
och hållbara vattenlösningar. Vilka lösningar som är mest aktuella på en plats beror 
på den specifika bygdens förutsättningar och behov. Lösningar kan vara lokala 
eller verka över ett större område, men det viktiga är att de ger nyttor för 
landsbygderna i Upplandsbygds område, i form av exempelvis arbetstillfällen, 
uthålliga platser, innovationskraft, stärkta lokala ekonomier och fler unga som blir 
intresserade av landsbygdsutveckling. Upplandsbygds arbete hittills visar att 
föreningen har en viktig roll och nisch i att möjliggöra nya hållbara idéer och stötta 
dem att växa, spridas och hitta nya samarbeten. 

 
5 https://www.upplandsbygd.se/upload/files/Engagera%20dig/Nätverksrapporter%202019-2020.pdf  
6 Kanzler, O., 2020, “Globala mål på lokal nivå”, Examensarbete agronomprogrammet – 
landsbygdsutveckling, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/15350/1/kanzler_o_200219.pdf. 
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4. Mål, insatsområden och indikatorer 

4.1 Vision 
Vision för landsbygderna i Upplandsbygds område år 2027: 

“Blomstrande och inkluderande bygder 

för ett gott och hållbart liv 

där människor och idéer växer” 

När vi reser genom Upplandsbygd ser vi blomstrande och inkluderande bygder. 
Den lokala gemenskapen och näringslivet är starkt och det finns en rik mångfald i 
landskapet. Lärdomarna från Covid-19-pandemin har gjort oss bättre rustade för att 
möta nya utmaningar. Invånarna nyttjar den goda digitaliseringnivån och de flesta 
gör frivilliga insatser i föreningslivet. Känslan av tillhörighet och engagemanget i 
lokalmiljön ökar, vilket också möjliggör givande samarbeten mellan orter. 

Bygderna i området är kända för att kunna erbjuda ett gott och hållbart liv, 
eftersom det finns meningsfull sysselsättning, god service och sociala 
sammanhang. Bygderna möjliggör också en hållbar livsstil som inte präglas av 
konsumtion som tär på jordens resurser. Landsbygderna är drivbänkar för nya 
hållbara affärsmodeller som är cirkulära, fossilfria och tillgängliga för alla. Den 
stora efterfrågan på hållbara lösningar inom energi, livsmedel och tjänster skapar 
ett entreprenöriellt klimat som gör Upplandsbygd till ett område där människor 
och idéer växer. 

4.2 Mål 
Upplandsbygd har två övergripande mål med sitt arbete: 

1. Levande och inkluderande bygder 

2. Nya och hållbara lösningar för lokal utveckling 

4.2.1 Levande och inkluderande bygder  

Målet syftar till att alla bygder i Upplandsbygds område har stark utvecklingskraft 
– både i privat verksamhet, offentlig verksamhet och i föreningslivet, samt erbjuder 
goda möjligheter för människor att bo och verka. Det är attraktiva bygder där 
människor lever ett gott liv, känner sig inkluderade och är delaktiga i ortens 
utveckling. Även på de mindre orterna kan boende få den offentliga och privata 
service de behöver. Föreningsliv erbjuder möjligheter till samvaro och engagemang 
och det finns en känsla av gemenskap och sociala sammanhang – att människor 
bryr sig om varandra och känner för sitt lokalsamhälle. Det innefattar också en vilja 
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att värna och utveckla den lokala natur- och kulturmiljön så att utveckling inte 
utarmar en plats, utan skapar långsiktigt uthålliga bygder. Målet strävar efter att 
utjämna flödet mellan stad och land. En levande landsbygd och skärgård förutsätter 
att landsbygd och stad kommunicerar och samspelar med varandra. Målet syftar 
också till att stärka bygders motståndskraft genom att uppmuntra en mångfald av 
människor och näringsverksamheter, lokala nätverk och sammanhållning, samt 
decentralisering av service och infrastruktur.  

 

  

Hur kom vi fram till målet och hur knyter det an till behov i SWOT-
analysen? 

Att arbeta för levande bygder har länge varit en central del av Upplandsbygds 
verksamhet. De specifika behoven för att en bygd ska leva och utvecklas skiljer 
sig mellan olika delar av området (se avsnitt 3.3, samt Bilaga 2).  

Hur har samordning med andra utvecklingsplaner i området påverkat val av 
målet? 

Målet ligger i linje med kommunala och regionala utvecklingsplaner, men 
kompletterar genom att ha ett större fokus på lokala gräsrötter och stötta deras 
förmåga att driva positiv förändring. Upplandsbygd fungerar som en 
“brobyggare” som underlättar kommunikation och samverkan mellan 
kommuner, regioner och länsstyrelser i vårt område. 

Hur bidrar målet till nationella, europeiska (Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling) och globala mål (Agenda 2030)?  

Det här målet bidrar till målen: “levande landsbygd” och “stödja 
generationsskiften” inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Figur 1). Målet 
bidrar också till att hantera utmaningen i “demografiska förändringar och ökade 
klyftor” som lyfts fram i den nationella strategin för hållbar regional 
utveckling, samt även till två av de strategiska områden som den nationella 
strategin pekar på: “likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela 
landet” och “tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och 
transportsystem”. I Agenda 2030 bidrar målet framför allt till Mål 3: “God 
hälsa och välbefinnande”, Mål 10: “Minskad ojämlikhet”, samt Mål 16: 
“Fredliga och inkluderande samhällen”. 
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4.2.2 Nya och hållbara lösningar för lokal utveckling 

Det andra målet syftar till att utveckla Upplandsbygds landsbygders potential att 
bidra till lokala lösningar för hållbar försörjning av mat, fiber, vatten och energi, 
slutna kretslopp, stärkta ekosystem, hälsa, integration och innanförskap. Genom 
samverkan över sektorer blir landsbygderna drivbänkar för hållbara lösningar och 
upplever ett växande, hållbart företagande och även entreprenörskap inom 
föreningslivet. En viktig del av detta är nya lösningar för ett regenerativt naturbruk 
som både förser oss med mat, fibrer och rik biologisk mångfald och samtidigt 
reparerar livsuppehållande system, genom att till exempel lagra in kol för ett stabilt 
klimat. Landsbygderna bidrar till globala hållbarhetsmål med nya innovativa 
lösningar som ger lokala nyttor, exempelvis i form av fler arbetstillfällen. 
Nätverken mellan stadsbor och landsbygdsbor stärks när de jobbar tillsammans mot 
gemensamma mål, såsom en ökad lokal livsmedelsförsörjning. Målet syftar till att 
utveckla och stärka de innovativa hållbarhetsinitiativ såväl sociala, ekonomiska 
som miljömässiga, som redan finns i Upplandsbygds område. Med leadermetodens 
redskap, och genom att komplettera andras insatser, kan Upplandsbygd bidra till att 
dessa initiativ växer, samverkar, sprids och utökar sina nätverk. Det här bidrar till 
en positiv berättelse om landsbygdernas möjligheter som skapar meningsfullhet 
och stärker landsbygdens attraktivitet, speciellt hos unga.  

 

 

Hur kom vi fram till målet och hur knyter det an till behov i SWOT-
analysen? 

Miljö och klimat identifierades som viktiga hot och målet sätter fokus på de 
många möjligheter som deltagarna såg i hållbara näringar och företagande, till 
exempel inom lokal livsmedelsproduktion och natur- och kulturturism (se 
Bilaga 2). SWOT-analysen tryckte också på att Upplandsbygd bör främja 
innovation, nytänkande och samarbete. Målet kommer också ur Upplandsbygds 
arbete med Agenda 2030 och hållbarhetsnätverken (se avsnitt 3.3).   

Hur har samordning med andra utvecklingsplaner i området påverkat val av 
målet? 

Det här målet går i linje med kommunala och regionala strategier för att minska 
klimatpåverkan, främja innovation och skapa hållbar näringslivsutveckling. 
Genom leadermetoden kan Upplandsbygd bidra till positiv förändring för att 
bättre möta samhällsutmaningar som klimathot och vattenbrist. Vi kompletterar 
andra aktörers arbete genom att inte bara stötta de säkra korten, utan också 
uppmuntra innovationer som ligger utanför det vanliga vilket bidrar till en 
större bredd av potentiella lösningar i samhället. Vi tar de nationella och 
globala hållbarhetsutmaningarna på allvar, men kompletterar andra aktörer 
genom att alltid ha ett utpräglat underifrånperspektiv. På det sättet skapar vi en 
större delaktighet i hållbarhetsarbetet. 
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Figur 1. De nio målen i EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

 

Hur bidrar målet till nationella, europeiska (Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling) och globala mål (Agenda 2030)?  

Det här målet bidrar till målen i EU:s gemensamma jordbrukspolitik om att 
“agera på klimatförändringarna”, “vårda miljön”, “bevara landskap och 
biologisk mångfald”, “omfördela makten i livsmedelskedjan” och “öka 
konkurrenskraften” (Figur 1). Det är också i linje med EU:s gröna giv om att 
ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det 
inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 och inga människor eller 
platser lämnas utanför. Målet bidrar till “Nationell strategi för hållbar regional 
utveckling i hela landet 2021–2030”, vilken pekar ut miljöproblem och 
klimatförändringar som en av tre stora samhällsutmaningar, samt identifierar 
kompetensutveckling, innovation och entreprenörskap i hela landet som 
strategiska områden. Genom lokala lösningar bidrar målet till globala mål i 
Agenda 2030, framför allt Mål 2: “Ingen hunger”, Mål 6: “Rent vatten och 
sanitet för alla”, Mål 7: “Hållbar energi för alla”, Mål 11: “Hållbara städer och 
samhällen”, samt Mål 13: “Bekämpa klimatförändringen”.  
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4.3 Insatsområden 
Upplandsbygd arbetar med tre insatsområden för att nå våra övergripande mål: 

1. Lokal ekonomi och hållbart entreprenörskap 

2. Bygdefrämjande utveckling och stärkt gemenskap 

3. Rikare vatten och landskap 

4.3.1 Lokal ekonomi och hållbart entreprenörskap 

Många vill kunna försörja sig på en lokal verksamhet som är socialt och ekologiskt 
hållbar, men också bidrar till lokal försörjning och arbetstillfällen. Att bidra till den 
lokala ekonomin kan också innebära ideell verksamhet och andra företagsformer 
där man utvecklar och håller i gång lokala verksamheter. Nya tjänster har potential 
att bidra till den lokala ekonomin utan att leda till ökad resursanvändning. 
Detsamma för nya produkter till exempel genom återbruk och regenerativt 
brukande av resurser. För att lokala entreprenörer ska kunna gå i spetsen för lokal 
och hållbar utveckling på ett innovativt sätt krävs ofta insatser inom företagande 
och hållbarhet som till exempel affärsutveckling, nätverksskapande, kontaktytor 
mellan stad och land, varumärkesbyggande, samarbeten mellan småföretagare, 
mötesplatser för kunskapsutbyte och insatser för att underlätta arbete hemifrån. 
Insatser behövs för att stötta mångfalden av småföretagare – med olika 
organisationsformer och inom olika branscher. Samarbeten över sektorsgränser 
behövs, samt även nya finansiella lösningar, till exempel via Mikrofonden. En 
stärkt lokal ekonomi bidrar till levande bygder (Mål 1) och blir en grogrund för nya 
hållbara lösningar (Mål 2). 

4.3.2 Bygdefrämjande utveckling och stärkt gemenskap 

För att nå målet om levande och inkluderande bygder (Mål 1) behöver vi insatser 
som stärker den lokala gemenskapen och den sociala hållbarheten. Föreningslivet i 
samverkan med aktörer från privat och offentlig sektor ska ges förutsättningar att 
axla ett större uppdrag som samhällsbyggare för att tillhandahålla den service, 
kulturutbud och meningsfull fritidssysselsättning som ligger till grund för en god 
levnadsmiljö. Den bygdefrämjande utvecklingen ska kännetecknas av en god 
representation av de människor som bor på platsen samt att insatser för social 
hållbarhet inte leder till ökade ekologiska fotavtryck. Insatsområdet skapar 
förutsättningar för nya och hållbara lösningar, gällande hälsa, integration och 
innanförskap (Mål 2). 

Insatsområdet möjliggör exempelvis: ett ökat kollektivt lärande genom 
folkbildning, nya nätverk mellan samhällsengagerade aktörer och kollektiva 
lösningar för samhällsservice, samt främjad jämställdhet och jämlikhet. Insatserna 
bidrar till stärkt folkhälsa genom nyskapande fritids- och idrottsmöjligheter, 
stimulerar lokalsamhällets kapacitet att engagera fler invånare och stärker tilliten i 
bygderna.  
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4.3.3 Rikare vatten och landskap 

Detta insatsområde stödjer hållbart nyttjande av vatten, jordar och skogar. “Rikare” 
syftar på växt- och djurlivet, kulturarvet, men även långsiktig ekonomisk 
lönsamhet. Ett hållbart brukande bygger upp ekosystemen så att till exempel mer 
kol lagras i markerna och den biologiska mångfalden ökar. Vi ser ett framtidens 
Upplandsbygd vars ekosystem är bättre bevarade samt mer produktiva och 
resilienta. Detta till följd av ett vågat och modernt arbete som stärker och utvecklar 
samtliga ekosystemtjänster och skapar en uthållig grund för ekonomisk utveckling. 
Upplandsbygds rika natur- och kulturlandskap kan användas för att öka natur- och 
kulturturism, jakt, samt lokal produktion. Här finns outnyttjade resurser att ta till 
vara, kulturarv att återuppliva, kretslopp att sluta och affärsmöjligheter. En ökad 
regional försörjning av mat, material och energi minskar vårt ekologiska fotavtryck 
och genom att tillgängliggöra natur- och kulturupplevelser kan fler bygga en 
relation till landskapet och miljön. Detta insatsområde kräver hållbart 
entreprenörskap och ekonomiska lösningar (se insatsområdet Lokal ekonomi och 
hållbart entreprenörskap) och bidrar till målet om nya hållbara lösningar (Mål 2).  

4.4 Indikatorer och målvärden 
Under programperioden 2023–2027 har Jordbruksverket gett Upplandsbygd 
möjligheten att förbereda för finansiering från en fond – Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Indikatorer och målvärden nedan är 
kopplade till den fonden. 

Genom att aktivt jobba mot den europeiska indikatorn “Smart omställning av 
ekonomin på landsbygden” kommer framtagandet av lokala handlingsplaner i 
förstudieformat både skapa engagemang och öka kunskapen om hållbar 
landsbygdsutveckling. Det har stor potential att skapa lokalt drivna aktiviteter som 
bidrar till både Levande och inkluderande bygder och Nya och hållbara lösningar 
för lokal utveckling.   

För att uppnå strategins mål Levande och inkluderande bygder och Nya och 
hållbara lösningar för lokal utveckling är det avgörande att det i projekten jobbas 
aktivt mot indikatorerna: “Nya tjänster”, “Nya lösningar på miljö-, klimatproblem”, 
“Organisationer som genomför insatser för minskad klimatpåverkan”, samt 
“Företag som drar nytta av kortare livsmedelskedjor”. I SWOT-analysen framkom 
möjligheter kopplat till hållbara lokala energi-, mobilitets-, V/A-, avfalls- eller 
produktionslösningar. Nya tjänster har stor potential att minska resursutnyttjande 
samtidigt som de ökar människors välbefinnande och stärker ekosystemen. 
“Organisationer som genomför insatser för minskad klimatpåverkan” genom 
leadermetoden är en indikator som kommer visa hur väl projekten bidrar till 
uppfyllandet av målet Nya och hållbara lösningar för lokal utveckling och den 
övergripande principen om hållbar utveckling. Utifrån SWOT-analysen har ett stort 
intresse framkommit kring lokal matproduktion som matchar väl indikatorn 
“Företag som drar nytta av kortare livsmedelskedjor”. Genom att korta ner 
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livsmedelskedjorna finns goda förutsättningar att uppnå målet Nya och hållbara 
lösningar för lokal utveckling. 

Arbetet mot indikatorn “Nya nätverk och samarbeten” kommer hjälpa oss att säkra 
kontinuiteten i de satsningar som projekten gör för att uppnå våra två mål om 
levande och inkluderande bygder och nya och hållbara lösningar. Detta är bland 
annat lärdomar vunna från föregående programperiod och våra tematiska 
hållbarhetsnätverk som Upplandsbygd aktivt stöttar för att åstadkomma 
kunskapsfokuserat nätverkande. Likaså kommer indikatorn “Projektdeltagare som 
omsätter ny kunskap i praktik” bidra positivt till båda målen. Med den unika 
möjligheten leadermetoden har att omsätta ny kunskap till verkstad så har riktade 
kompetenshöjande insatser mot hållbar utveckling god potential att bidra till målen 
Levande och inkluderande bygder och Nya och hållbara lösningar för lokal 
utveckling.  

Genom att välja indikatorn “Projekt som drivs av unga” tror vi oss bättre kunna 
inkludera och stärka denna annars svårnådda, men viktiga målgrupp. Av erfarenhet 
vet vi att det är viktigt att ägna tid åt personliga möten och använda redan 
etablerade kontaktvägar för att lyckas ta tillvara ungas engagemang. Genom denna 
indikator ger vi legitimitet åt den tid som behövs för att framgångsrikt involvera 
och ge plats åt unga på landsbygden. Vi understryker att vi vill se unga involveras 
på bred front genom denna utvecklingsstrategi, som projektledare, del av 
styrgrupper, partners eller genom annat praktiskt deltagande. Om vi inte lyckas få 
unga att känna att de kan vara med och påverka samhällsutvecklingen blir det svårt 
att uppnå målen Levande och inkluderande bygder och Nya och hållbara lösningar 
för lokal utveckling. 

För att uppnå målet Levande och inkluderande bygder i tider av starka negativa 
samhällstrender är det viktigt att jobba med indikatorn “Projektdeltagare som 
känner ökad framtidstro”.    

Under SWOT-analysen diskuterades hur nya servicelösningar skulle kunna 
introduceras för att uppnå förbättrad lokal service. Därav valet att satsa på 
indikatorn “Nya servicelösningar” som mycket väl kan hjälpa till att uppnå målet 
Levande och inkluderande bygder. 

Aktiva insatser mot de tre indikatorerna om ny sysselsättning för personer under 25 
år, personer med utländsk bakgrund, samt personer med funktionsvariation har 
goda möjligheter att resultera i ökad inkluderingsgrad i samhället. Ett samhälle där 
alla ser sig sedda och behövda är en av grundförutsättningarna för att uppnå målet 
Levande och inkluderande bygder. 
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4.4.1 EU:s resultatindikatorer 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Levande och 
inkluderande bygder 

 

Nya och hållbara 
lösningar för lokal 

utveckling 

Lokal ekonomi och 
hållbart entreprenörskap 

Bygdefrämjande 
utveckling och stärkt 

gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

R.40 Smarta 
landsbygdsstrategier 

Antal framtagna strategier för smarta landsbygder 

 

(Här anges vilket 
målvärde vi väljer 

efter prioriteringen.) 

4.4.2 Nationella indikatorer 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Levande och 
inkluderande bygder 

 

Nya och hållbara 
lösningar för lokal 

utveckling 

Lokal ekonomi och 
hållbart entreprenörskap 

Bygdefrämjande 
utveckling och stärkt 

gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

N.04 Nya tjänster Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn till innovationshöjd. Dvs. är 
tjänsten/erna nya på den svenska/lokala marknaden eller endast för det 

enskilda företaget? 

 

En (fysisk) tjänst är något som man köper och konsumerar ihop istället för att 
ta med hem. Till exempel hårklippningar, guidade turer och upplevelser samt 

teaterföreställningar. 

 

En digital tjänst är en tjänst som säljaren behöver göra om och anpassa vid 
varje försäljning. Till exempel sociala media tjänster, webbdesign eller 

liknande. Hit räknas även olika streamingtjänster då kunden inte äger 
materialet utan endast har tillfällig tillgång genom någon form av 

prenumeration på säljarens villkor. 

(Här anges vilket 
målvärde vi väljer 

efter prioriteringen.) 

Levande och 
inkluderande bygder 

 

Nya och hållbara 
lösningar för lokal 

utveckling 

Lokal ekonomi och 
hållbart entreprenörskap 

Bygdefrämjande 
utveckling och stärkt 

gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

N.07 Nya nätverk och 
samarbeten 

 

Antalet nya och bestående nätverk eller samarbeten som skapats genom 
projektet och som bedöms kunna bestå efter projektslut. För att räknas som 

nytt ska nätverket eller samarbetet inte ha funnits innan projektets 
mobilisering och uppstart för det syfte som det nu har. Det behöver ingå minst 

två aktörer för att räknas som ett nytt nätverk eller samarbete. Endast antalet 
nätverk ska ingå, inte antalet aktörer i de nätverken. 
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4.4.3 Lokala indikatorer 

Mål Insatsområde Indikatork
od 

Indikatornamn Definition Målvärde 

Levande och 
inkluderande bygder 

 

Nya och hållbara 
lösningar för lokal 

utveckling 

Lokal ekonomi och hållbart 
entreprenörskap 

Bygdefrämjande utveckling 
och stärkt gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

L.11 Projektdeltagare som 
omsätter ny kunskap i 

praktik 

Andel projektdeltagare som efter en kompetenshöjande insats anger att de har 
omsatt sina nya kunskaper i praktik. Till exempel kan det vara företagare som 

efter insatsen arbetar på ett annat sätt på grund av den nya kunskapen. Mäts vid 
projektslut. 

 

(Här anges vilket 
målvärde vi väljer 

efter 
prioriteringen.) 

Levande och 
inkluderande bygder 

 

Nya och hållbara 
lösningar för lokal 

utveckling 

Lokal ekonomi och hållbart 
entreprenörskap 

Bygdefrämjande utveckling 
och stärkt gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

L.12 Projekt som drivs av 
unga 

Detta innebär att projektledaren/ledarna är personer under 25 år.  

Levande och 
inkluderande bygder 

 
Nya och hållbara 

lösningar för lokal 
utveckling 

Lokal ekonomi och hållbart 
entreprenörskap 

Bygdefrämjande utveckling 
och stärkt gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

L.16 Nya servicelösningar Servicelösningarna ska vara nya på så sätt att man testar eller introducerar nya 
metoder för att uppnå förbättrad lokal service som kan utveckla en bygd. 

 

Levande och 
inkluderande bygder 

 

Nya och hållbara 
lösningar för lokal 

utveckling 

Lokal ekonomi och hållbart 
entreprenörskap 

Bygdefrämjande utveckling 
och stärkt gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

L.25 Företag som drar nytta 
av kortare 

livsmedelskedjor 

Antalet företag som på olika sätt genom projektet kan använda sig av kortare 
livsmedelskedjor. Organisering kan exempelvis ske genom att producenter 

med gemensamma intressen ansluter sig till befintliga föreningar eller skapar 
nya föreningar. Det kan också ske genom nya möjligheter till direktförsäljning 

via till exempel reko-ringar eller marknader. 

 

Levande och 
inkluderande bygder 

 

Nya och hållbara 
lösningar för lokal 

utveckling 

Lokal ekonomi och hållbart 
entreprenörskap 

Bygdefrämjande utveckling 
och stärkt gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

L.27 Ny sysselsättning, 
personer med 

funktionsvariation 

I den här indikatorn räknas hur många timmars sysselsättning som skapats i 
projekt som arbetar med inkludering av individer med funktionsvariation. En 

årsarbetskraft är 1720 timmar. 

 

Levande och 
inkluderande bygder 

 

Lokal ekonomi och hållbart 
entreprenörskap 

L.28 Ny sysselsättning, 
personer med utländsk 

bakgrund 

I den här indikatorn räknas hur många timmars sysselsättning som skapats i 
projekt som arbetar med inkludering av individer som är utrikes födda. En 

årsarbetskraft är 1720 timmar. 
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Nya och hållbara 
lösningar för lokal 

utveckling 

 

Bygdefrämjande utveckling 
och stärkt gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

Levande och 
inkluderande bygder 

 

Nya och hållbara 
lösningar för lokal 

utveckling 

Lokal ekonomi och hållbart 
entreprenörskap 

Bygdefrämjande utveckling 
och stärkt gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

L.29 Ny sysselsättning, 
personer under 25 år 

I den här indikatorn räknas hur många timmars sysselsättning som skapats i 
projekt som arbetar med ungdomar. En årsarbetskraft är 1720 timmar. Personer 

under 25 år räknas som ungdomar enligt en definition från MUCF. 

 

Levande och 
inkluderande bygder 

 

Nya och hållbara 
lösningar för lokal 

utveckling 

Lokal ekonomi och hållbart 
entreprenörskap 

Bygdefrämjande utveckling 
och stärkt gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

L.34 Projektdeltagare som 
känner ökad framtidstro 

Andel projektdeltagare som vid projektslut känner ökad framtidstro i sin bygd. 
Detta kan vara att man känner att utvecklingen går år rätt håll, att man har 

större möjlighet att påverka etc. 

 

Levande och 
inkluderande bygder 

 

 

Nya och hållbara 
lösningar för lokal 

utveckling 

Lokal ekonomi och hållbart 
entreprenörskap 

Bygdefrämjande utveckling 
och stärkt gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

L.36 Organisationer som 
genomför insatser för 

minskad klimatpåverkan 

Antal företag, föreningar eller andra organisationer som inom ramen för 
projektet genomför insatser för minskad klimatpåverkan. Dessa insatser ska på 

ett påtagligt sätt bidra till uppfyllandet av de horisontella målen hållbar 
utveckling och/eller klimat och miljö. 

 

Levande och 
inkluderande bygder 

 

 

Nya och hållbara 
lösningar för lokal 

utveckling 

Lokal ekonomi och hållbart 
entreprenörskap 

Bygdefrämjande utveckling 
och stärkt gemenskap 

Rikare vatten och landskap 

L.38 Nya lösningar på miljö-, 
klimatproblem 

En lösning på miljö- och klimatproblem kan till exempel vara att mobilisera 
eller skapa metoder för energieffektivisering, vatten- och avloppshantering, 

avfallshantering eller andra produktionsprocesser. 
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5. Genomförande 

5.1 Kommunikation 
Organisationen kommer använda både fysiska och digitala kommunikationskanaler 
för att sprida information som är tydlig, relevant och anpassad för olika 
målgrupper. Sociala medier är ett sätt att nå yngre personer. Det personliga mötet 
står i centrum i den rådgivande kommunikation med de personer som söker 
projektstöd och på nätverksträffar för stödmottagare och partnerskapet. Ett aktivt 
deltagande i olika samarbetsorgan och uppbyggande av personliga relationer är 
viktigt.  

I olika skeden av programperioden finns behov av att arbeta med olika typer av 
kommunikation. Inledningsvis handlar det främst om att nå ut till så många som 
möjligt med budskapet att det nu finns nya projektstöd och kvalitativ rådgivning att 
tillgå. De hållbarhetsnätverk som byggdes upp i förra programperioden kommer 
vara viktiga för att nå ut till potentiella projektsökare, samt för att hitta nya 
samarbeten och innovativa projektidéer. Styrelsemedlemmarna är också viktiga 
ambassadörer i sina lokala bygder och verksamheter. Utöver dessa kommer vi 
genomföra riktade kommunikationssatsningar för att nå fler unga. 

Senare under programperioden gäller det att fokusera på att lyfta fram goda 
exempel, kommunicera tydligt med intressenter och projekten samt kontinuerligt 
kommunicera vad som sker i området. Genom utvärderingen förstod vi att 
projektägarna gärna vill ha mer kontakt med oss från organisationen. I slutet av 
perioden bör fokus ligga på utvärdering och spridning av information kring hur 
projektmedlen har använts och vilken miljö- och samhällsnytta insatserna har haft. 
Hållbarhetsnätverken och andra upparbetade nätverk kommer vara centrala i alla 
skeenden i programperioden för att på ett effektivt vis uppnå målen och långsiktiga 
resultat.  

5.2 Urvalsprocess 
Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att 
prioritera projekt. 

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra 
till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med 
hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller 
offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioritering fastställer 
Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av 
stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande. 

5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 
Partnerskap och samverkan med aktörer med olika bakgrund och olika 
institutionell hemvist är avgörande för Upplandsbygd om vi ska kunna förverkliga 
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vårt uppdrag. Samverkan och partnerskap ökar medvetenheten om föreningen och 
dess uppdrag, förenklar mobilisering och informationsspridning och bidrar till nya 
kontakter och möjligheter för de aktörer vi samverkar med. Det stärker även vår 
legitimitet i rollen som landsbygdsutvecklare. När vi inleder partnerskap strävar vi 
efter solida partnerskap som bygger på förtroende, engagemang och ömsesidig 
nytta. 

En grupp viktiga partners i vårt område är kunskaps- och informationscenter. Inom 
Upplandsbygds område finns två av Sveriges större universitet (UU och SLU), en 
mångfald av decentraliserade studieförbund, liksom många andra kunskapsrika 
institutioner. Även nischade aktörer utanför vårt område kan vara viktiga, till 
exempel Stockholm Resilience Centre, KTH och Mötesplats Social Innovation i 
Malmö. Kommunernas servicepunkter är viktiga mötesplatser, men de har också 
informationsskärmar och hemsidor som vi bör nyttja. Vi ser även en stor potential 
att stärka samarbetet med våra studieförbund. Kunskap- och informationscentren 
kan exempelvis erbjuda föreläsare, konsulter, projektägare, följeforskare, 
examensarbeten, praktikanter, ny kunskap och viktig samhällsinformation. Gott 
partnerskap med dessa aktörer kan föra forskning och samhälle närmare varandra, 
vilket gynnar både LAG och våra nätverk.  

För att kunna agera nav på landsbygden och sammanföra olika aktörer samverkar 
Upplandsbygd aktivt med olika offentliga aktörer. Genom en kommungrupp träffar 
Upplandsbygd regelbundet representanter från varje kommun, vilket förbättrar 
samverkan, ökar insyn och skapar synergieffekter. Kommungruppen är också ett 
bra forum för att diskutera olika lösningar på hur representationen från 
landsbygdsaktörer kan förbättras i den kommunala verksamheten. Vi har länge haft 
nära kontakt med länsstyrelsen i Uppsala län, men en tätare kontakt även med 
region Uppsala och regionala aktörer i Stockholms län eftersträvas under 
kommande programperiod. Leadermetoden kan med fördel användas för 
genomförande av stora delar av de regionala utvecklingsstrategierna. Detta då 
framför allt underifrånperspektivet och sektorssamverkan har visat sig öka 
möjligheterna till långsiktigt positiva effekter av liknande insatser. Leaderområden 
såsom Upplandsbygd är en stark aktör för att tillsammans med regionerna driva 
utvecklingen mot en hållbar landsbygd. 

Utöver finansieringen från våra medlemskommuner, har vi möjlighet att söka 
ytterligare medel från andra finansiärer. Genom dessa finansiärer kan vi initiera 
nya satsningar där vi ser att EU-fonderna inte riktigt stämmer överens med 
gräsrotsaktörernas visioner, vilket ger utrymme för mer kreativitet. Genom att inte 
låsa oss till grundfinansiärerna skapar vi också en större trygghet, mer långsiktighet 
och ökad resiliens för Upplandsbygd som förening. 

Slutligen vill vi nämna tre aktörsgrupper som är viktiga för vårt partnerskap: LUS 
som är en intresseförening för organisationer som arbetar med lokalt ledd 
utveckling genom leadermetoden, andra leaderområden och konsulter. Genom 
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partnerskap med andra leaderområden kan vi få ett unikt erfarenhetsutbyte av 
exempelvis arbetsmetoder, olika projektinriktningar, urvalskriterier etcetera. Vi i 
Upplandsbygd vill vara delaktiga i och initiera samarbeten med andra 
leaderområden – regionalt, nationellt och transnationellt. Med en bred repertoar av 
konsulter kan vi lättare tillgodose våra behov när tillfällig resursförstärkning 
och/eller spetskompetens krävs.  

5.4 Effekter 
Här beskriver vi hur Upplandsbygd kommer att arbeta med att stimulera och främja 
långsiktiga effekter på landsbygderna i vårt område. 

5.4.1 Delaktighet och goda relationer 

Upplandsbygds roll är främst att främja, nätverka och stötta andra som är 
projektledare och utförare och därför är goda relationer en nyckel för att nå resultat 
och effekt på lång sikt. Vi strävar efter långsiktiga och kvalitativa partnerskap (se 
avsnitt 5.3). Vår ambition är att allmänheten vet vilka Upplandsbygd är och vilken 
roll Leader spelar för den lokala utvecklingen (se avsnitt 5.1).  

5.4.2 Utvärdering och uppföljning 

Med hjälp av uppföljning och utvärdering i olika skeden av programperioden kan 
vi kontinuerligt lära oss, förbättra vår verksamhet och verka för att 
projektresultaten ska leva vidare (se Kap. 7).  

5.4.3 Samverkan med offentliga aktörer 

Vi möts regelbundet med kommuner, länsstyrelser och regioner i vårt område för 
att byta erfarenheter och skapa synergieffekter (se avsnitt 5.3). Upplandsbygd 
stödjer och stimulerar kommunikationen mellan kommuner/länsstyrelser/regioner 
och lokala aktörer på landsbygden, där exempelvis näringslivskontoren i de 
respektive kommunerna är viktiga knutpunkter.  

5.4.4 Kontinuitet och långsiktighet 

Vi arbetar aktivt för att upprätthålla en god kontinuitet i organisationen så att vi kan 
bygga vidare på upparbetade nätverk och relationer. För att projekten ska leva 
vidare efter projekttidens slut arbetar vi med: rådgivning (se arbetet med 
hållbarhetsspindeln i avsnitt 5.6), grundliga projektutvärderingar (se Kap. 7), samt 
planerade satsningar på paraplyliknande småprojekt tidigt i programperioden där 
nya idéer kan testas för att sedan söka större medel.  

5.4.5 Kompetensutveckling och samarbeten 

För alla insatsområden ska det finnas möjlighet att ge stöd till 
kompetensutveckling, både före, under och efter större projekt, för att säkerställa 
projektens framgång. Genom kompetensutveckling kan projektägare bredda sina 
nätverk och hitta innovativa lösningar på sina problem (se till exempel indikatorn 
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för att omsätta kunskap i praktik, avsnitt 4.4). Samarbeten med kunskapscentrum i 
regionen (se avsnitt 5.3), till exempel genom att engagera forskare och studenter i 
projekten, främjar innovativa lösningar och lärande. Stöd till kluster av företagare 
som vill göra gemensamma punktinsatser eller fullskaliga projekt har gett goda 
effekter. Nätverkande och samarbete ska vara ledord i alla idéer som godkänns av 
Upplandsbygd (se till exempel indikatorn om nya nätverk, avsnitt 4.4). Vi ser helst 
en mångfald av initiativtagare och genomförare av kompetensutvecklingsinsatser, 
till exempel projektägare och studieförbund.  

5.4.6 Att nå in till nya grupper  

Upplandsbygd strävar efter att både vara en stabil partner för kända 
bygdeutvecklare och samtidigt nå in till nya grupper och platser där behoven är 
som störst och därmed också effekterna har potential att bli stora. Vi vill att 
Upplandsbygds arbete är till för alla (se till exempel insatsområdet 
Bygdefrämjande utveckling och stärkt gemenskap). 

5.4.7 Att verka för hållbar utveckling med Leader 

Det svenska samhället står inför en omfattande omställning för att bli fossilfria till 
år 2045, samt även för att nå andra hållbarhetsmål. Här ser vi att Upplandsbygd har 
potential att bidra med stor samhällsnytta. Både genom att våga stötta lokala 
entreprenörer med nya idéer som kanske inte hade fått möjlighet att utvecklas 
annars (se avsnitt 5.5 om vår roll som möjliggöraren), samt genom rådgivning och 
andra utåtriktade aktiviteter som stödjer folkbildning och framåtanda hos 
gräsrötterna. Genom att vara föregångare kan vi stärka bygdernas innovationskraft 
och attraktivitet på lång sikt. Nyttan ska alltid i första hand tillfalla landsbygderna. 

5.5 Hur främjar strategin innovation? 
Upplandsbygd uppmuntrar till innovation genom att agera möjliggörare för 
projekten. Många av de mest innovativa idéerna som finns inom de insatsområden 
som Upplandsbygd vänder sig till har inte ekonomisk bäring från start och får 
därför ofta inte möjlighet att prövas utan extern uppbackning. I rollen som 
möjliggörare erbjuder Upplandsbygd rådgivning och finansiellt stöd till 
projektägarna så att de kan göra resan från idé till en värdeskapande verklighet.  

Upplandsbygd utgår från att människor hjälper varandra att blomstra och menar att 
innovation vattnas genom kunskap, inspiration och nätverk. Detta är i linje med 
dagens forskning om innovation som något som främjas av nätverk mellan aktörer 
med olika roller i relation till de verksamheter innovationerna gäller. Det är även 
utgångspunkterna för EU:s Innovationspartnerskap och i linje med 
rekommendationer om nätverkande för landsbygdsutveckling och innovation7. 

 
7 ENRD (det europeiska nätverket från landsbygdsutveckling), 2019, Networking. EU Rural Review 
No 27. https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/publi-enrd-rr-27-2019-en_0.pdf. 
Se även deras syn på innovation som verktyg inom Leader (sid. 9 i Innovation in the LEADER 
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Därför delar Upplandsbygd frikostigt med sig av allt kunnande som finns inom 
verksamheten och upplåter sin plattform för lärande mellan medlemmar och 
partners. I sin roll som möjliggörare åtar sig Upplandsbygd dessutom att skapa 
meningsfulla mötesplatser där individer och organisationer får ta del, och dela med 
sig, av sina problem och idéer. Genom att mötas i olika former skapas ett kreativt 
sammanhang där gamla och nya lösningar har möjlighet att växa och ta form till 
genomförbara projektidéer. Mötesplatserna kan även bidra till nya koalitioner och 
allianser vilket ytterligare kan stärka idéskapandet och innovationsrikedomen. 

Medlemmarna i LAG skapar tillsammans med kansliet en proaktiv kultur där 
innovativa idéer både internt och externt välkomnas och behandlas utifrån ett 
möjlighetsperspektiv. Vi söker aktivt och gör oss kända för att välkomna 
innovation. Genom att hela organisationen praktiserar ett positivt förhållningssätt 
till innovation skapas förutsättning för ett högt förtroendekapital från innovatörer 
och potentiella projektägare. 

Upplandsbygd definierar en projektidé som innovativ om den stämmer in på minst 
ett av följande två påståenden: 

● Idén är fullständigt ny och revolutionerande och kan komma att förändra 
samhället eller hur man utför en viss uppgift. 

● Idén är ny för den plats där de verkar, antingen till inriktning eller 
arbetssätt. 

Innovationer kan också uppstå inom projekten av tillfällighet och som oavsedda 
resultat. Upplandsbygds fokus på uppföljning och lärande gör att vi har goda 
möjligheter att ta vara på sådana innovationer och bidra till att de sprids. 

5.6 Övergripande principer 
Våren 2018 startade Upplandsbygd ett långsiktigt och grundläggande arbete kring 
hållbar utveckling som nu ligger till grund för framtagande, genomförande och 
uppföljning av denna strategi. I dessa processer har även de övergripande 
principerna ”jämställdhet mellan män och kvinnor” och ”likabehandling och icke-
diskriminering” varit beaktade enligt beskrivning nedan.  

I framtagandet av strategin har vi använt oss av olika mötesformer och grupper för 
att få en så stor variation som möjligt av medskapare till strategin (se avsnitt 2. 
Strategins framtagning). Vi har haft tematiska träffar som har rört teman kring 
social inkludering, miljömässig hållbarhet och entreprenörskap, vilka berör alla de 
tre övergripande principerna. Vid framtagandet av strategin har vi utgått ifrån 
lokala styrkor, svagheter, möjligheter och hot (se Bilaga 2) och arbetat fram tre 
insatsområden med grund i de tre hållbarhetsdimensionerna: ett område med fokus 

 
delivery chain, https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/leader-innovation_delivery-chain_pwg-
discussions.pdf).   
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på lokal ekonomi och hållbart entreprenörskap, ett med fokus på social hållbarhet 
och inkludering och ett med fokus på miljömässig hållbarhet. 

I genomförande och uppföljning av strategin kommer vi arbeta med de 
övergripande principerna genom Upplandsbygds ”Hållbarhetsspindel”. 
”Hållbarhetsspindeln”8 (Figur 2) är ett pedagogiskt verktyg som vi har tagit fram 
för att inspirera projektintressenter att utveckla sina projekt med en grund i hållbar 
utveckling. Det fungerar även som ett kompletterande bedömningsverktyg där det 
blir tydligt för projektintressenter vilka grunder som Upplandsbygd bedömer 
projekt på i relation till hållbar utveckling. Upplandsbygds definition av hållbar 
utveckling stämmer överens med definitionen i ”Handbok till strategiprocessen för 
Leader 2023–2027”, dvs. att hållbarhet bygger på de tre dimensionerna; 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och att dimensionerna är odelbara. 
Det betyder att man inte kan nå mål inom en dimension på bekostnad av en annan. 
Projekten behöver förhålla sig till nio hållbarhetsområden och se till att projektet 
inte bidrar negativt till något område, inberäknat en “känsla” av olika insatsers 
påverkan utifrån ett livscykelperspektiv, samt att projektet bidrar mycket positivt 
till några områden (se Figur 2). Påverkan inkluderar lokal påverkan, men vi 
uppmuntrar också intressenter att ta hänsyn till påverkan på andra platser i världen, 
samt tidigare och senare i en produkts livscykel. Principerna ”jämställdhet mellan 
män och kvinnor” och ”likabehandling och icke-diskriminering” är en del av 
området ”inklusion och jämställdhet” i hållbarhetsspindeln. Ett inkluderande 
arbetssätt innebär att alla invånare, oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder, ska 
ha samma möjligheter att få inflytande och få tillgång till resurser, det vill säga kan 
medverka och bidra på̊ sina egna villkor i det lokala utvecklingsarbetet.  
 
Under genomförandet av strategin kommer vi använda och utveckla 
hållbarhetsspindeln som ett grundläggande verktyg och en metod för att 
kvalitetssäkra det kontinuerliga hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsspindeln främjar en 
helhetssyn och tillsammans med rätt rådgivning kommer den hjälpa oss att minska 
risken att insatsområdena blir stuprör. På det sättet kan vi jobba med en verkligt 
integrerande strategi, vilket är en av de sju leaderprinciperna (se textruta nedan). 
Flera andra av de sju leaderprinciperna, nämligen innovation, samverkan och 
nätverk (se textruta nedan) är också en del av hållbarhetspindelns områden. 

 

 
8 Se beskrivning av hållbarhetsspindelns nio områden på vår hemsida: 
https://www.upplandsbygd.se/mojligheter/hallbart-entreprenorskap/hallbar-utveckling/ 
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Figur 2. Hållbarhetsspindeln. Upplandsbygds verktyg för att tillämpa hållbar utveckling 
utifrån nio kategorier: tre ekonomiska, tre sociala och tre miljömässiga. Projekt graderas 
utifrån en skala från +3 = ”stor positiv påverkan” till –2 = ”påtaglig negativ påverkan”. 
 
När vi följer upp strategin tillsammans med projektägare och partnerskap, genom 
exempelvis intervjuer efter projektens slut och/eller utvärderingar, använder vi oss 
av hållbarhetsspindeln, vilken innefattar kriteriet ”inklusion och jämställdhet” (se 
definition ovan). Flera av valda indikatorer berör principerna (se avsnitt 4.4 
Indikatorer och målvärden). Exempelvis kopplar principen om likabehandling och 
icke-diskriminering till indikatorerna ”projekt som drivs av unga”, samt ny 
sysselsättning för personer med funktionsvariation, utländsk bakgrund eller som är 
under 25 år, medan nya lösningar på miljö-, klimatproblem kopplar till principen 
om hållbar utveckling. 
 
Principerna om likabehandling och icke-diskriminering, samt jämställdhet mellan 
kvinnor och män är beaktade i styrelsens sammansättning (se avsnitt 6.2.1). De 
övergripande principerna återspeglas också i att styrelsen har kompetenser inom 
områdena: jämställdhet, hållbar förvaltning av naturresurser, samt inkludering 
inom offentlig och ideell sektor. 
 
Vi fortsätter att vidareutveckla vår kompetens inom hållbar utveckling genom att 
samverka med forskning och delta i relevanta forum (se till exempel 2. Strategins 
framtagning om samarbetet med Stockholm Resilience Center i programmet 
”Resiliens i praktiken”). Vi har därefter etablerat ett samarbete med Stockholm 
Resilience Center för fortsatt kompetensutveckling. Denna kompetens använder vi 
både internt inom organisationen och externt gentemot projektintressenter, 
projektägare och partnerskapet. 
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6. Organisation 

6.1 Partnerskapet och föreningen 
Upplandsbygds strategi för kommande period är framtagen av den befintliga 
föreningen, genom dess styrelse, årsmöte, kansli och medlemmar, men även 
aktörer genom SWOT-analysen, nätverksträffar, utvärderingar, intervjuer och 
annan direktkontakt med kansli eller styrelse. Ingående aktörer är medlemmar i 
föreningen (se lista i Bilaga 5). Alla kommuner inom området är representerade. 
För mer information se avsnitt 5.3: “Samordning och samarbete med andra 
aktörer”.  

6.1.1 De tre sektorerna (trepartnerskapet) 

Partnerskap mellan offentlig, ideell och privat sektor utgör en av våra grundpelare 
och skall alltid eftersträvas och värnas. Partnerskapen ger förutsättningar för en bra 
representation av samhällets olika aspekter. 

6.1.2 Medlemmarna 

Föreningens medlemmar är främst lokala aktörer inom de tre sektorerna (se lista i 
Bilaga 5). Dessa samverkar och möts genom de aktiviteter och nätverk som 
Upplandsbygd erbjuder. Alla lokala aktörer som söker en kanal och ett forum för 
hållbar landsbygdsutveckling skall känna att vi är ett viktigt nav i denna 
gemenskap. Medlemmarna ger även legitimitet till föreningen och är en viktig 
koppling mellan oss, gräsrötterna och olika områden. 

6.2 Föreningens styrelse 

Årsmötet är föreningens och partnerskapets högsta beslutande instans. 

De sju leaderprinciperna 

Leadermetoden baseras på sju nyckelprinciper:  

1.     Lokala områden 
2.     Underifrånperspektiv 
3.     Partnerskapsarbete 
4.     Integrerade strategier 
5.     Innovation 
6.     Samarbete  
7.     Nätverk 

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening: Liaison Entre 
Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale (samordnade aktiviteter för 
ekonomisk utveckling på landsbygden). 
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6.2.1 Styrelsens sammansättning  

Styrelsen består av ledamöter med en så bred representation av 
verksamhetsområdet som möjligt enligt principen: en ideell, en privat och en 
offentlig från varje i föreningen ingående geografisk kommun, samt motsvarande 
representation på regional nivå. Sammansättningen är baserad på geografi, sektor 
och på kompetens inom insatsområdena. Styrelsen ska inkludera en variation av 
medlemmar, exempelvis med olika ålder och bakgrund, samt med en så jämn 
könsfördelning som möjligt (i enlighet med kriteriet om inkludering och 
jämställdhet, se avsnitt 5.6 Övergripande principer). Helhetssyn, regionperspektiv, 
nätverk och strategiskt tänkande är ledord för styrelsen. Ledamöter väljs för en tid 
av två år – hälften varje år. 

Styrelsen träffas minst fyra gånger per år för att fatta beslut om inriktning och 
projekt. Beslut fattas med kvalificerad majoritet (2/3-dels majoritet). Uppdraget är 
arvoderat i enlighet med årsmötets beslut. Ledamöterna ska vara öppna, tydliga, 
professionella och objektiva samt arbeta för hela områdets utveckling. 

Styrelsens sammansättning är en bra kompetensbank, bidrar till en bättre 
helhetssyn och genererar nya samarbeten. Med ett regionalt perspektiv kan 
styrelsen knyta an till och arbeta i samverkan med andra befintliga 
utvecklingsplaner. 

Till styrelsen adjungeras företrädare för länsstyrelsen Uppsala län. 

6.2.2 Styrelsens ansvar  

Styrelsen ansvarar för att strategins mål uppfylls, bland annat genom att besluta om 
projektansökningar. Styrelsens ansvar är även att: 

● Årligen fastställa en budget som följs upp minst två gånger per år.  
● Sätta upp övergripande mål och inriktning för verksamheten.  
● Kontinuerlig uppföljning och utvärdering gentemot myndigheter.  
● Vid behov tillsätta arbetsgrupper för att nå målen i strategin.  
● Vid behov avbryta projekt som inte följer projektplan och budget.  
● Om insatsområden i strategin inte framskrider enligt plan kan LAG initiera 

egna, så kallade LAG-ägda, projekt för att nå målen. 
● Informera om leadermetoden och sprida kunskap om Upplandsbygds 

verksamhet.   
● Bevilja medlemskap i föreningen Upplandsbygd.  
● Ansvara för organisationen inklusive kansli och anställda.  

Varje styrelseledamot ska hålla sig informerad, vara väl insatt i verksamheten och 
påläst inför mötena, samt ge respons på verksamheten så att ett kreativt arbete 
utvecklas. 

6.2.3 Arbetsutskottet  

Styrelsen utser ett arbetsutskott (AU) där de tre sektorerna ska vara representerade. 
AU har ett strategiskt perspektiv och bereder frågor till styrelsen. AU ansvar för 
budgetuppföljning kvartalsvis och redovisar till styrelsen minst två gånger per år. 
AU ansvarar för uppföljning och utvärdering av de LAG-ägda projekten.  
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6.2.4 Presidiet  

Presidiet består av ordförande, vice ordförandena samt adjungerad 
verksamhetsledare. De ansvarar för att driva strategiskt arbetet i styrelsen och AU, 
samt för övergripande diskussioner om medfinansiering och förhandlingar med 
kommunledningar. 

6.2.5 Beredningsgrupper  

Alla i styrelsen ingår i beredningsgrupper som bereder inkomna 
projektansökningar. Grupperna tar fram skriftliga beslutsunderlag/förslag till 
styrelsen.  

6.2.6 Valberedning 

Valberedningen har en nyckelroll i att ta fram kandidater med rätt kompetenser till 
styrelsen. Valberedningen väljs av årsmötet och består av en person från varje 
geografisk kommun som ingår i föreningen, samt en person med regionalt 
perspektiv. Valberedningen ska ha geografisk spridning inom området – och ha 
kunskap om – och ett nätverk med människor från Upplandsbygds strategiska 
insatsområden. Samtliga tre sektorer: ideell, privat och offentlig ska vara 
representerade i valberedningen. Valberedningen behöver ha kunskap om vilket 
arbete styrelsen utför, hur styrelsearbetet fungerar, inklusive ledamöternas 
engagemang.  

6.2.7 Revisorer  

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid 
ordinarie årsmöte en ideell revisor och en ersättare. Styrelsen upphandlar en 
auktoriserad revisor. 

6.3 Drift – den operativa verksamheten 

6.3.1 Insatser 

Kansliets huvuduppgift är att stödja projektverksamheten. Det innebär insatser som 
att sprida kunskap om Leader och möjligheten att söka medel, att bistå med 
rådgivning för de som söker samt följa upp och stötta de som får projektmedel.  

För att attrahera nya medlemmar och höja genomförandekapaciteten i projekten har 
studiecirkelmaterial tagits fram. Kansliet ska tillsammans med studieförbund 
erbjuda och genomföra studiecirklar. Förutom att deltagarna erbjuds kunskap om 
hur ett hållbarhetsarbete kan startas upp och genomföras i projektform kommer 
spännande studiebesök göras hos projekt. 

Ett aktivt, lärande förhållningssätt tillämpas och kansliets roll är att agera 
katalysator för individers och gruppers utveckling. Detta så att också de långsiktigt 
önskade effekterna för föreningens insatser uppfylls. En av de troligtvis mest 
effektfulla insatserna kansliet gjort hittills är att initiera föreningens 
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hållbarhetsnätverk bestående av företagare och föreningar. Kansliets uppgift är att, 
så länge det behövs, fortsätta stötta hållbarhetsnätverken och stimulera 
medskapandet av kunskapsinriktade aktiviteter med och för våra medlemmar. Att 
ha förtur till dessa aktiviteter är en av de förmåner föreningens medlemmar har. Ett 
kansli behöver ha nödvändig kapacitet för att på ett tillfredsställande vis kunna 
stödja sådana kunskapsorienterade nätverk.  

Vår erfarenhet är också att det finns behov av att minska den administrativa bördan 
för våra projektintressenter. Utifrån tidigare lyckade erfarenheter kommer detta ske 
genom att bland annat fortsätta arbeta med LAG-ägda paraplyliknande projekt som 
uppskattningsvis halverar projektintressenternas administrativa börda.  

6.3.2 Finansiärer 

Sedan föreningen startade har vi samarbetat med andra finansiärer utöver våra 
grundfinansiärer (se avsnitt 5.3).    

6.3.3 Fördelning av medel 

Målet för hur föreningens medel ska fördelas är att minst 75 % ska gå till 
genomförande av projekt, högst 20 % ska gå till driften av föreningen och 5 % ska 
gå till samverkansprojekt med aktörer utanför vårt primära verksamhetsområde. 

6.3.4 Kansliets struktur 

Under ledning av styrelsen finns ett kansli som drivs av en verksamhetsledare 
tillsammans med annan personal. Från tidigare erfarenheter vet vi att verksamheten 
blir mer sårbar om det endast finns ett litet kansli med få personer med 
nyckelkompetenser. För att bibehålla en väl fungerande verksamhet är därför målet 
att fortsätta ha flera tillsvidareanställningar (dock minst 1,5 heltidstjänster), där 
viktiga kompetenser sprids ut bland flertalet anställda. Detta möjliggör en 
kontinuitet där kansliet behåller de goda relationer, kunskaper och nätverk som 
byggts upp. 

Det är viktigt att under programperioden upprätthålla kompetens och effektivitet på 
kansliet genom kontinuerlig kompetensutveckling och en översyn av arbetssätt och 
rutiner som också öppnar upp för nya samarbeten och nya finansieringskällor. Att 
skapa en bra grund för stabila samarbeten och finanser är ett ansvar som kansliet 
delar med styrelsen.  

6.3.5 LAG-ägda projekt och nätverk 

Efter att ha testat och utvärderat olika projektupplägg sedan föreningen startade ser 
vi stora möjligheter till synergivinster om en och samma anställd på kansliet kan 
projektleda ett LAG-ägt nätverksprojekt och ett LAG-ägt paraplyliknande projekt 
samtidigt (se Figur 3). När ett nätverkande projekt går hand i hand med ett 
paraplyliknande projekt har vi möjlighet att direkt koppla nätverkande till praktiskt 
genomförande. Resultatet blir effektivare utvecklingssatsningar. Genom att 
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fokusera på en av de tre hållbarhetsdimensionerna/insatsområdena, skapas 
synergieffekter och effektivitetsvinster, då det ofta rör sig om liknande målgrupp.  

 

Figur 3. Organisationsschema för Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling – en 
organisation med kapacitet att stötta nätverk och avlasta projektägarna administrativt med 
hjälp av ett tvärfunktionellt ledarskap. 
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7. Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering utgår från de ansatser som tillämpas idag. Det 
innebär: 

1. mål/resultat-, process- och intressentansatser 
2. verksamheten ses som ett system där styrelsen, kansliet, Upplandsbygds 

medlemsorganisationer, projektägare, kommunerna och andra relevanta 
aktörer ingår  

3. följande utvärderingsfrågor: 

● Har vi uppfyllt våra mål?  

● Vilka andra viktiga resultat och erfarenheter har projekten generat? 

● Hur arbetar vi i styrelsen, AU och på kansliet för att genomföra 
strategin? 

● Hur fungerar strategin och målen som verktyg i arbetet? 

● Hur ser andra på oss och på vårt arbete?  
4. en utvärderingsgrupp inom styrelsen dryftar regelbundet utvärderings- och 

uppföljningsfrågor 
5. samverkan med lärosätena i området för utvärdering. 

7.1 Uppföljning och utvärdering av projekten 
Kansliet följer regelbundet hur ansökningarna ligger i relation till indikatorerna i 
strategin. Identifierade luckor tas upp i styrelsen för diskussion om verksamheten.  

Vi intervjuar idag alla projektägare när projekten slutredovisats till 
Jordbruksverket. För större projekt hålls intervjun av minst en styrelseledamot 
tillsammans med någon från kansliet och redovisas i samband med nästkommande 
styrelsemöte. Intervjuerna är uppskattade av samtliga parter och kompletterar 
rapporterna till Jordbruksverket. Frågorna omfattar erfarenheter och resultat samt 
hur man uppfattat samarbetet med Upplandsbygd. Flera projektägare har uttryckt 
en önskan om en tidigare kontakt med styrelsen.  

Inför kommande period avser vi att i möjligaste mån låta den beredningsgrupp som 
diskuterat ansökan med de sökande utgöra en grupp som gör slutintervjun, samt 
även införa ett halvtidssamtal. På detta sätt kommer vi att ha en mycket god 
uppföljning av projekten, och styrelsen som helhet kommer att vara väl förtrogna 
med utvecklingen i dem.   

7.2 Intressenternas syn på Upplandsbygd 
För att skapa goda förutsättningar för projekten behöver våra 
medlemsorganisationer, kommuner och andra intressenter vara aktivt engagerade i 
verksamheten. Hur de ser på oss är en viktig del av utvärderingarna. De 
utvärderingar vi gjort visar att vi kan utveckla detta. Detta är något vi kommer att 
följa upp bland annat inom ramen för den partnerskapsgrupp som styrelsen tillsatt.  
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7.3 Regelbunden uppföljning på styrelsemöten 
Både utvärderingsgruppen och partnerskapsgruppen har stående punkter på 
styrelsens dagordning vilket gör att dessa frågor regelbundet diskuteras i styrelsen. 
Vid det längre styrelsemöte vi har efter sommaren diskuteras lärdomar från det 
gångna året.  

I den mån en revision av strategin aktualiseras under programperioden, kommer 
den att bygga på den uppföljning av arbetet som görs kontinuerligt och ske i utbyte 
med relevanta aktörer.  

7.4 Utvärderingar under perioden och ex-post  
Genom samverkan med SLU och UU har vi möjlighet att erbjuda praktik för 
studenter och ge studenter möjligheter att skriva examensarbeten med 
utgångspunkt i vår verksamhet. Under de senaste två åren har detta resulterat i två 
enkäter och två uppsatser. Vi avser att fortsätta dessa samarbeten för att utvärdera 
aspekter av vår verksamhet under periodens gång.  

Vi kommer att anlita en fristående utvärderare för att göra en ex-post utvärdering. 
Denna görs i två steg: först med intressenterna, styrelsen, kansliet och projektägare 
för att bidra till nästkommande strategi. Sedan, när projektverksamheten avslutats, 
utvärderas den. Protokollen från slutintervjuerna blir ett underlag för den fristående 
utvärderare som anlitas. 

7.5 Utvärderingskompetens 
Upplandsbygd har utvecklat ett system och en kompetens för utvärdering som detta 
avsnitt bygger på. En styrelsemedlem har lång erfarenhet av de nationella 
utvärderingarna av Leader. Vi samarbetar även med SLU och UU där det finns god 
kompetens vad gäller utvärdering av utvecklingsprojekt. 
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Handläggare 
Isak Bergdahl 

Tjänsteskrivelse 
2022-07-14 

Diarienummer 
KS-2022/316 

   

 

 

Kommunstyrelsen 

Inrättande av ny diarieserie för allmänna handlingar med säkerhets-
känsligt innehåll 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen inrättar en ny diarieserie för kommunens säkerhetskänsliga korrespon-
dens, benämnd KS-HEXP. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Innehållet i säkerhetskänslig korrespondens omfattas i hög grad av sekretess och dessa all-
männa handlingar kommer därför alltid att registreras. För att underlätta hanteringen och bi-
behålla ett gott skydd och ordning bland handlingarna föreslås att de säkerhetskänsliga all-
männa handlingarna registreras i en separat diarieserie. 

 

Bakgrund 

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verk-
samhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten. Säkerhetskänslig verksamhet är också verksamhet som är av 
betydelse för Sveriges säkerhet enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), OSL. I vissa fall innebär det också att man vidtar åtgärder som krävs för att verk-
samheten ska leva upp till kraven i ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. 

Säkerhetsskyddet regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförord-
ningen (2021:955). Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen kompletteras 
av föreskrifter från Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Kraven på säkerhetsskydd gäller för alla verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verk-
samhet. I kommunen förkommer sådan verksamhet. 

Enligt 5 kap. 1 § OSL ska allmänna handlingar som omfattas av sekretess registreras, vilket 
sker i ett diarium. Innehållet i säkerhetskänslig korrespondens kommer regelmässigt omfat-
tas av sekretess. För att underlätta denna hantering och för att bibehålla ett gott skydd och 
ordning bland handlingarna föreslås att den säkerhetskänsliga korrespondensen registreras i 
en separat diarieserie. Behandlingen av säkerhetskänsliga handlingar sker redan idag sepa-
rat från övrig handläggning. Det föreslagna beslutet renodlar den hanteringen. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet har inga kommunalekonomiska konsekvenser av betydelse. 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Enheten för säkerhet och beredskap 
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Huvudregistrator 

Informationskoordinator för kommunstyrelsens verksamheter 

Kommunarkivarien 

 

 

Åsa Franzén 

Chef kommunledningskontoret 
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Tjänsteutlåtande 
2022-07-12 

Diarienummer 
KS-2022/445 

 

Kommunstyrelsen 

Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag 
bedrivit under 2021 varit förenlig med de fastställda kommunala 
befogenheterna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser att kommunens helägda bolag under kalenderår 2021 i bedrivits 
enligt det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har undersökt Kommunfastigheter i Knivsta AB, Knivstabostäder AB och 
Alsike Fastighets AB styrelseprotokoll, årsredovisningar med mera och gjort bedömningen 
att verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för respektive 
bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska för kommunala bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits 
under föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet och inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska 
förslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder (se 6 kap. 9 § i 
kommunallagen). 

De kommunala befogenheterna ska utgöra ram för verksamheten och innebär att 
kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med det kommunala 
ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Enligt 10 kap 3 § ska det 
fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna utgöra ram för bolaget 
anges i bolagsordningen. 

Ekonomikontoret har gått igenom den verksamhet som bedrivits i kommunens helägda 
bolag. Vi har följt upp årsredovisning, styrelseprotokoll, ägardirektiv och bolagsordning för 
samtliga bolag.  

Samtliga bolagsordningar bedöms som uppdaterade. Bolagsordningarna innehåller både 
verksamhetsföremål (vad bolaget ska ägna sig åt) och ändamål med bolagets verksamhet 
(syfte med verksamheten).  

Kommunfastigheter i Knivsta AB 

I årsredovisningen lämnar styrelsen ett uttalande om att de anser att bolagen bedrivits inom 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna 

I bolagets årsredovisning finns uppgifter om bolagsspecifika ägardirektiv och hur de uppfyllt 
avkastningskrav. Avkastningskravet för Kommunfastigheter i Knivsta AB är på lång sikt 3 % 
av omsättningen (vilken är definitionen av självkostnadsprincipen). Samt ett krav på en 
långsiktig soliditetsnivå som uppgår till 10 % (tillåten variation +/- 3 procent).  
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För Kommunfastigheter i Knivsta AB uppgick vinstmarginalen efter skatt till 6,9 % (12,1 %). 
Resultatet exklusive periodiseringsfonder uppgick till 13,6 %. Resultatet är mycket över det 
långsiktiga målet enligt ägardirektivet. Det förklaras främst av lägre räntekostnader, 
nuvarande ränteutveckling kommer påverka resultat i negativ riktning kommande år. 

Soliditeten i bolaget har ökat till 13,9 % under 2021 (12,0 % under 2020), vilket primärt 
förklaras med minskad upplåning och ökat justerat eget kapital. Bolagets soliditetsnivå ligger 
även det över det långsiktiga målet. 

Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under föregående kalenderår 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Knivstabostäder AB 

I årsredovisningen lämnar styrelsen ett uttalande om att de anser att bolagen bedrivits inom 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

I bolagets årsredovisning finns uppgifter om bolagsspecifika ägardirektiv och hur de uppfyllt 
avkastningskravet. Avkastningskravet enligt ägardirektivet för Knivstabostäder AB är ett 
redovisat eget kapital om lägst 7,5 procent. Knivastabostäder AB uppnår en avkastning om 
5,6 procent (9,9 procent) vilket är lägre än det finansiella målet, men över tid uppnås 
målsättningen. 

Vidare har Knivstabostäder AB ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta 
det behov som skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Detta hanteras genom att 
ha en projektportfölj med byggklar mark och nybyggnation, med tanke på den nyproduktion 
som sker genom privata aktörer så finns risker för ett överutbud av hyreslägenheter. 
Knivstabostäder arbetar aktivt med frågan.  

Knivstabostäder AB har även uppdrag att bidra till fyrspårsavtalet, bevaka behovet av 
trygghetsboende med tydligt fokus på lägre boendekostnad. Bedömningen är att bolaget 
jobbar med frågorna. 

Under året har ett bygge omfattande 46 lägenheter i Alsike (pingla) startats. Bolaget har 
också beslutat om att flytta bostadskön till Uppsala bostadsförmedling 2022-04-01.  

I ägardirektivet har bolaget även ett krav att fördela var fjärde ledig lägenhet till kommunens 
förfogande för sociala insatser. Under året tilldelades 9 lägenheter Knivsta kommun i enlighet 
med ägardirektivet. 

Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under föregående kalenderår 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  

Alsike Fastighets AB 

I årsredovisningen lämnar styrelsen ett uttalande om att de anser att bolagen bedrivits inom 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

I bolagets årsredovisning finns uppgifter om bolagsspecifika ägardirektiv och hur de uppfyllt 
avkastningskrav. Alsike Fastighets AB har ett avkastningskrav om 12 miljoner koronor för 
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skatt över en period på 5 år. Avkastningen ska säkra bolagets långsiktiga ekonomiska 
åtaganden och möjliggöra utdelning till kommunen. Bolaget når inte upp till uppsatt 
avkastningskrav för 2021 eller senaste 5 åren som genomsnitt (2 miljoner kronor). Under året 
har all mark sålts av vilket är bolagets huvudsakliga intäktskälla. Därtill har resultatnivån 
påverkats negativt av förseningar och förändring av exploateringsgraden i nya detaljplaner. 

Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under föregående kalenderår 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet har ingen ekonomisk konsekvens. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjort enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-07-12 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomichef 
Knivstabostäder AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Alsike Fastighets AB 

 

 

 

 

Dan-Erik Pettersson 

Ekonomichef
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet handlar om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och har ingen påverkan på barn. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Kommunstyrelsen 

Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113  

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen inleder inte planarbete på fastigheten Gredelby 2:113 och avslutar 
planärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Positivt planbesked och planuppdrag gavs under 2016 för fastigheten Gredelby 2:113. 
Planintressenten vill inte gå vidare med ärendet och ärendet föreslås därför att avslutas. 

 

Ärendet 

Positivt planbesked och planuppdrag gavs 2016-03-14 (KS-2015/692; BMK 2015-708). 
Ansökan gällde ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra inglasning av altan för husen 
med adress Timotejvägen 89 till 100. Kommunen har varit i kontakt med 
bostadsrättsföreningen och tillika planintressent som inte vill gå vidare med ärendet. 
Planläggning av fastigheten är därför inte aktuellt och ärendet föreslås därför att avslutas. 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutade 2022-06-13 om att föreslå för kommunstyrelsen att 
inte inleda planarbete på fastigheten Gredelby 2:113 och avsluta planärendet.  
 

  
Ungefärligt område för planbesked markerat i rött. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-06 
SUN §73, 2022-06-13 
KS §56, 2016-03-14 
Ansökan om planbesked, 2015-11-29 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Planintressenten, via planenheten 

 

 

 

 

 

Jenny Rydåker   Maria Cassel 

Samhällsbyggnadschef   Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Att inte påbörja en detaljplan påverkar inte barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 5 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 73   Dnr: SUN-2022/231 
Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen inleder inte planarbete på fastigheten Gredelby 2:113 och avslutar 
planärendet. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Positivt planbesked och planuppdrag gavs 2016-03-14 (KS-2015/692). Ansökan gällde 
ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra inglasning av altaner.  Kommunen har varit i 
kontakt med planintressenten, som dock inte vill gå vidare med ärendet. Eftersom det inte 
längre är aktuellt att planlägga fastigheten enligt planbeskedet och planuppdraget är 
förslaget att avsluta ärendet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-09 
Tjänsteskrivelse, 2016-01-21 
Ansökan om planbesked, 2015-11-29  
Maria Cassel, planchef, informerar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planintressent (genom planenheten) 
Kommunstyrelsen  
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Kommunstyrelsen Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2016-03-14 
 

Expedieras till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Planenheten 
Sökande (via planenheten) 
 

Expedierat av Siobhán Górny 2016-03-29 

 

§ 56 
 
Ansökan om planbesked för Gredelby 2:113, Brf Knivstahus 4 
KS-2015/692  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge ett positivt planbesked för Gredelby 2:113 
 
att ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att upprätta förslaget till detaljplan. 
 
Ärende  
 
Beslut från arbetsutskottet, § 41, 2016-02-15, tjänsteskrivelse 2016-01-21 och ansökan 
2015-11-29 har varit utsända. Amr Balah, planeringsarkitekt, informerar.  
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Handläggare 
Andree Dage 

Tjänsteskrivelse 
2022-06-15 

Diarienummer 
KS-2022/363 

   

 

Kommunstyrelsen  

Beslut att inte starta planarbete på Trunsta 3:2 
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen inleder inte planarbete på Trunsta 3:2 i enlighet med planbesked 
KS-2016/375/BMK-2016-479 och avslutar ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Markanvisning för området gavs i april 2016. Markanvisningen förnyades i januari 2018. I 
januari 2020 inkom ytterligare en förfrågan om att förnya avtalet vilket inte gjorts. Positivt 
planbesked och planuppdrag gavs i oktober 2016 (BMK-2016-479). I kommunens 
Stadsutvecklingsstrategi 2035 (antagen våren 2022) pekas området ut som ett möjligt 
område för mobilitetshubb och som kvarter som utvecklas efter 2035. 

 

Ärendet 

 

Översiktlig bild till vänster och mer detaljerad bild till höger. Ungefärligt område för planbesked markerat i rött. 

Markanvisning för området gavs i april 2016. Markanvisning innebär att företaget har under 
avtalstiden, som är maximalt 24 månader, en ensamrätt att förhandla med kommunen om 
förvärv av fastigheten. Avtalet innebär inte ett löfte om försäljning. Markanvisningen 
förnyades i januari 2018. I januari 2020 inkom ytterligare en förfrågan om att förnya avtalet 
vilket inte gjorts. Positivt planbesked gavs i oktober 2016 (KS-2016/375; BMK-2016-479). 

Ansökan gällde uppförande av ungefär 70 stycken bostäder i form av flerbostadshus, 
parhus/radhus och företagscenter med kontor, handel och/eller industri. Samtidigt som 
positivt planbesked gavs togs beslut om att upprätta förslag till detaljplan för Trunsta 3:2 och 
att planen skulle genomföras med utökat förfarande. I kommunens Stadsutvecklingsstrategi 
2035 (antagen våren 2022) pekas området ut som ett möjligt område för mobilitetshubb och 
som kvarter som utvecklas efter 2035. Utvecklingen av aktuellt område bör av denna 
anledning avvaktas. 
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Samhällsutvecklingsnämnden har den 2 maj 2022 beslutat att inte inleda planarbete i 
enlighet med planbesked KS-2016/375/BMK-2016-479 och avslutar planärendet.  

 
Urklipp från förslag till Stadsutvecklingsstrategi 2035. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Bedömningen är att ett avslut av ärendet inte medför några ekonomiska konsekvenser. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-06-15 
SUN § 60, 2022-05-02 
KS § 215, 2016-10-24 
Ansökan om planbesked, 2016-05-11 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Fastighetsägare (genom planenheten) 
Planbeställare (genom planenheten) 

 

 

 

 

Jenny Rydåker   Maria Cassel 
Samhällsbyggnadschef   Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslut om att inte starta planarbete påverkar inte barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Kommunstyrelsen Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2016-10-24 
 
 

Expedieras till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Planenheten 
Sökanden (via planenheten) 

Expedierat av Siobhán Górny 2016-11-11 

 

§ 215 
 
Ansökan om planbesked för del av Norra Ängby Trunsta 3:2, Mitsemhus Produktion 
AB    
KS-2016/375 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att meddela positivt planbesked 
 
att upprätta förslag till detaljplan för del av Trunsta 3:2 
 
att planområdet utökas så att en större del av Trunsta 3:2 ingår i planområdet 
 
att planen genomförs med utökat förfarande enligt PBL 2016 
 
att detaljplanearbetet inte får påbörjas före plankostnadsavtal har tecknats 
 
att planen beräknas vara färdig 2019. 
 
Yrkande  
 
Klas Bergström (M) yrkar på tillägg av ytterligare en beslutssats: att planen beräknas vara 
färdig 2019. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag tillsammans med det egna 
tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget samt tilläggsyrkandet.  
 
Ärende  
 
Beslut från arbetsutskottet, § 177, 2016-10-10, tjänsteskrivelse 2016-09-26 och ansökan om 
planbesked 2016-06-23 har varit utsända. 
 
Stina Andersson, fysisk planerare, informerar.  
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Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 7 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 60   Dnr: SUN-2022/118 

Beslut att inte starta planarbete på Trunsta 3:2  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

 

Samhällsutvecklingsnämnden inleder inte planarbete på Trunsta 3:2 i enlighet med 
planbesked BMK-2016-479 och avslutar planärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Markanvisning för området gavs i april 2016. Markanvisningen förnyades i januari 2018. I 
januari 2020 inkom ytterligare en förfrågan om att förnya avtalet vilket inte gjorts. Positivt 
planbesked gavs i oktober 2016 (BMK-2016-479). Samtidigt som positivt planbeskedet gavs 
togs beslut om att upprätta förslag till detaljplan. 

Underlag för beslut: 

 

Tjänsteutlåtande 

 

Andree Dage, planhandläggare, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Planenheten 

Fastighetsägare 

Planbeställare (genom planenheten) 
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Handläggare 
Maria Cassel 

Tjänsteskrivelse 
2022-06-15 

Diarienummer 
KS-2022/396 

   

 

Kommunstyrelsen  

Begäran om upphävande av beslut om detaljplaneuppdrag gällande 
förtätning av centrala Knivsta 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen upphäver beslut om planuppdrag gällande förtätning av centrala 
Knivsta från 2016-02-01 och avslutar ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen (KS) fattade under år 2016 beslut om ett planuppdrag med syftet att 
detaljplanelägga ett antal ytor. Detta beslut föreslås att upphävas till följd av att 
förutsättningarna och kommunens processer med avseende på prioritering av 
detaljplaneläggning har förändrats sedan beslutet fattades. 

 

Ärendet 

Under 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge 
samhällsutvecklingsnämnden (SUN) i uppdrag 
att genom detaljplaneläggning pröva ett antal 
ytor i centralorten för i huvudsak 
bostadsändamål. Behovet av planlagt område 
för bostadsändamål bedömdes som stort. 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade under 
2018 om att föreslå för KS att upphäva beslutet 
(SUN § 158, 2018-12-03). Beslutet förslogs 
upphävas mot bakgrund av att 
prioriteringsmodellen för detaljplaner beslutats  
(KS 2018-10-15, § 189) 

Sedan dess har ytterligare förändringar skett. På 
ett par av de föreslagna platserna har det 
beslutats om särskilt planuppdrag eller positivt 
planbesked. Under 2021 och 2022 har även en 
ny process kring planprioritering införts som 
hanterar de planuppdrag och positiva 
planbesked som beslutats i kommunen men 
som inte har hanterats (SUN-2021/505 - 
Planprioritering för 2022). Planprioriteringen 
avses att genomföras årligen. Om det finns 
intresse av att utveckla enskilda områden i 
kommunen bör dessa områden hanteras 
separat och ingå i arbetet med planprioritering.  

De ytor som bedömdes som intressanta år 2016 
att pröva vidare genom detaljplaneläggning. 
Illustration hämtad från tjänsteskrivelse 2016. 



 § 123 Begäran om upphävande av beslut om detaljplaneuppdrag gällande förtätning av centrala Knivsta - KS-2022/396-1 Begäran om upphävande av beslut om detaljplaneuppdrag gällande förtätning av centrala Knivsta : Begäran om upphävande av beslut om detaljplaneuppdrag gällande förtätning av centrala Knivsta

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet innebär inga kända ekonomiska konsekvenser, 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag till beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-06-15 

Protokollsutdrag SUN §158, 2018-12-03 

Protokollsutdrag KS, §28, 2016-02-01 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Samhällsutvecklingsnämnden 

 

 

 

Jenny Rydåker   Maria Cassel 

Samhällsbyggnadschef   Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet är av förberedande karaktär och frågan hänvisas till framtida processer. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Kommunstyrelsen Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2016-02-01 
 

Expedieras till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Planenheten  
 

Expedierat av Siobhán Górny 2016-02-12 

 

§ 28  
 
Begäran om detaljplaneuppdrag: förtätning av centrala Knivsta 
KS-2016/43 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att inleda detaljplanarbete över nedan 
redovisade ytor i centrala Knivsta. 
 
Reservation 
 
Claes Litsner (S), Ninel Jansson (S), Lennart Lundberg (KN.NU) och Rolf Samuelsson (MP) 
reserverar sig mot beslutet.  
 
Särskilt yttrande 
 
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga 6).  
 
Yrkande  
 
Lennart Lundberg (KN.NU) och Rolf Samuelsson (MP) yrkar avslag.  
 
Claes Litsner (S) yrkar avslag samt yrkar att förvaltningen ska uppdras återkomma med 
detaljplaneärenden när intressenter visar intresse för berörda områden.  
 
Björn-Owe Björk (KD) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut samt yrkandena från Claes Litsner, 
Lennart Lundberg och Rolf Samuelsson mot avslag var för sig och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget till beslut.  
 
Ärende  
 
Beslut från arbetsutskottet, § 17, 2016-01-18 och tjänsteskrivelse 2016-01-04 har varit 
utsända.  



 § 123 Begäran om upphävande av beslut om detaljplaneuppdrag gällande förtätning av centrala Knivsta - KS-2022/396-1 Begäran om upphävande av beslut om detaljplaneuppdrag gällande förtätning av centrala Knivsta : KS § 28 2016-02-01

 

 
 

Kommunstyrelsen Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2016-02-01 
 

Expedieras till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Planenheten  
 

Expedierat av Siobhán Górny 2016-02-12 

 

Bilaga 6 
 
Särskilt yttrande, § 28, Begäran om detaljplaneuppdrag: förtätning av centrala Knivsta 
 
Redan i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Alsike och Knivsta tätorter var flera 
av dessa förslag till förtätningar uppe till diskussion. Min minnesbild är att det slutade med att 
det inte var någon bra ide att minska på tätortens gröna lungor. Det är inte någon bättre ide i 
dag. 
 
Vänsterpartiet anser att det är viktigare att prioritera framtagandet av kommunens 
Grönstrukturplan. En Grönstrukturplan som KF redan beslutat att den även ska innehålla en 
kartläggning av de för allt levade så viktiga ekosystemtjänsterna. 
 
Innan det är klarlagt vilka gröna och blå värden som behöver bevaras kan inte Vänsterpartiet 
medverka till förtätningar av Knivsta tätort, enligt framlagt förslag. 
 
 
 
Christer Johansson (V) 
ersättare KS 
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 Ordförandeförslag 
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Diarienummer 
KS-2022/520 

   

 

Kommunstyrelsen 

Skottlandsmodellen för samordnade insatser för barn och unga 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om Skottlandsmodellen skulle 
kunna vara rätt väg för förvaltningens fortsatta arbete med att förbättra de förebyggande 
insatserna och därigenom minska framtida utsatthet hos barn och unga i Knivsta. 

Ärendet 

I SKRs Öppna jämförelser kring Trygghet och Säkerhet placerar sig Knivsta i topp i en 
nationell jämförelse. Trots detta har vi under det senaste året sett en ökad oro bland 
ungdomar i Knivsta. Det har förekommit slagsmål med inblandade ungdomar från framför allt 
samtliga högstadieskolor i kommunen. Enligt polisen, socialtjänsten, kultur och fritid samt 
skola finns det även kopplingar till gängkriminalitet bland vissa av de inblandade 
ungdomarna. Ålder varierar från mellanstadiet och uppåt och jag bedömer att befintliga 
samverkansinsatser inte är tillräckliga.  

Förvaltningen har under våren startat en arbetsgrupp som såg över möjligheterna att arbeta 
mer uppsökande mot ungdomar. Såväl Vård och omsorgskontoret som Utbildningskontoret 
har avsatt medel för att kunna anställa fältkuratorer som ska finnas bland ungdomarna på 
såväl dag som kvällstid. Men detta är att betrakta som akuta åtgärder. Som kommun 
behöver vi skapa ett mer samlat och heltäckande angreppssätt i förebyggande syfte för att 
motverka en oönskad utveckling.  

Berörd personal måste kunna överblicka situationen för att sätta in åtgärder i ett tidigt skede.  

Det görs mycket arbete, men vi saknar en samordnade roll/struktur för detta. Det finns i 
nuläget ingen som kan samordna dessa ärenden i syfte att ta ett helhetsgrepp och även att i 
större utsträckning arbeta förebyggande mot yngre – helst skulle vi önska att vi kan bygga 
upp relationer tidigt. Kommunen har sedan många år goda erfarenheter av 
Samordningsförbundets arbete med långtidsarbetslösa. En del av dessa erfarenheter kan 
säkert användas även när det gäller ungdomar. 

Skottlandsmodellen 

I Skottland arbetar alla kommuner enligt samma modell för att samordna tidiga insatser för 
barn och unga. Modellen heter ”Getting it right for every child, GIRFEC”, och ger skolan, 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården konkreta verktyg för att stötta barn tidigt och med 
så lite byråkrati som möjligt. Typiskt för modellen är att alla barn får en trygghetsperson, som 
de vet att de kan vända sig till när de vill. Trygghetspersonen kan vara förskoleföreståndare, 
studierektor, rektor osv. Vid behov kan en samordnare anlitas. Samordnare ska kunna anlita 
rätt kompetens inom skola, soc.tjänst, sjukvård osv.  

Flera svenska regioner och kommuner arbetar med inspiration från Skottland för att utveckla 
sina samverkansstrukturer och arbetssätt. Exempel är Falun, Region Kronoberg och Region 
Örebro. De driver sina utvecklingsprojekt med stöd av Socialstyrelsens och Skolverkets 
gemensamma uppdrag Tidiga och samordnade insatser, TSI. Självklart ska även Polisen 
involveras i denna typ av samarbete så långt lagar och regelverk medger. 
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Införandet av modellen i Skottland har lett till tydliga förbättringar av barns uppväxtvillkor. 
Skottland följer utvecklingen bland annat genom befolkningsdata om social utsatthet, som 
visar att både ungdomsbrottslighet och antalet omhändertagna barn har minskat sedan 
GIRFEC började införas. GIRFEC utvärderas också av familjer och yrkesverksamma, och 
den samlade bilden är att modellen har gett bättre möjligheter att ge barn det stöd de 
behöver genom en smidigare, tydligare arbetsprocess. 

Underlag för beslut 

Ordförandeförslag 2022-08-22 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Förvaltningen 

 

 

 

 

 

Göran Nilsson 

Kommunstyrelsens ordförande  
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