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Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 
Tid: Måndag den 24 oktober 2022, kl. 13.00  
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 
Ordförande: Göran Nilsson (M) 
Sekreterare: Siobhán Górny  
Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt 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.  
  
Föredragningslista 

  

 
 

Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 
Förslag: Protokollet justeras den 31 oktober 2022 av ordföranden 
och justerare.  

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 
- Lista 2022-09-16–2022-10-13 
- Förteckning lokalförsörjning 2022-10-03 
- Tillsvidareanställda augusti  
- Tillsvidareanställda september 2022 
- Visstidsanställa augusti 2022 
- Visstidsanställda september 2022 

  

5. Övriga anmälningsärenden 
- Beslut från bygg- och miljönämnden, 2022-10-04, § 78, 

Delårsbokslut för bygg- och miljönämnden 2022 
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2022-10-03, § 108, 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 2022 
- Utbildningsnämndens beslut § 77 2022-10-11, 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 
Utbildningsnämnden per 31 augusti 2022 
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6. Informationsärenden 
a) Information om energibesparingar  

 

  

Beslutsärenden   

7. Ansökan om omställningsstöd 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-28 
Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL21 
Beräkning ekonomiskt omställningsstöd september 
Ansvarig handläggare: Stina Desroses 

KS-2022/576 

8. Planuppdrag planprogram Kolonivägen 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Tjänsteutlåtande, 2022-09-29 
KS § 158, 2020-09-21 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-26, Planbesked Särsta 38:1 
Ansökan med bilagor, 2020-05-07 
Ansvarig handläggare: Rebecka Persson 

KS-2022/561 

9. Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning 
Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande, 2022-10-03 
Arlandaregionens yttrande över regeringskansliets utredning Arlanda 
flygplats, 2022-09-30 
Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden, 2022-
06-14 
Ansvarig handläggare: Gösta Bergman 

KS-2022/591 

10. Omdisponering av investeringsmedel för bomsystem till 
idrottshall 
Kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-25 
Ansvarig handläggare: Catrine Wermelin 

KS-2022/577 
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11. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 
kommunstyrelsens verksamheter 2022 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-28 
Rapport Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut - 
Kommunstyrelsens verksamheter 
Ansvarig handläggare: Edvin Johansson 

KS-2022/13 

12. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta 
kommunkoncern 2022 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta 
kommunkoncern 2022 
Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson 

KS-2022/14 

13. Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt 
skattesats 2023 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Tjänsteutlåtande 2022-10-11 
Bilaga: Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 - teknisk 
budget 
Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson 

KS-2022/578 

14. Motion 2022:09 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela 
Lundén (L) - Mobilfri skola 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-21 
Beslut från utbildningsnämnden, § 52, 2022-06-07 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Motionen 
Ansvarig handläggare: Siobhán Górny 

KS-2022/232 

15. Redovisning 2022 av motioner som inte har beretts inom ett år 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 
Ansvarig handläggare: Siobhán Górny 

KS-2022/560 
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16. Utvärdering av redovisat partistöd 2021 och utbetalning av 
partistöd 2023 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
Ansvarig handläggare: Anna Östergren 

KS-2022/441 

17. Rivning av byggnader på Vrå 1:85 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 
Karta där byggnader som ska rivas är markerade. 
Foto Boängsvägen 4 
Foto Boängsvägen 6 
Ansvarig handläggare: Marie Nilsson 

KS-2022/573 

18. Motion 2022:02 från Lennart Lundberg (KNU) och Pierre Janson 
(KNU) om införande av rabatterade pensionärsbiljetter på UL - 
återkallande av motion 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 2022-10-04 
Skrivelse 2022-09-26, återkallande av motion 
Ansvarig handläggare: Siobhán Górny 

KS-2022/128 



Lista delegationsbeslut 2022-09-16–2022-10-13
Färdigst/exp-datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2022-09-16 KS-2022/558-1 Delegationsbeslut om att 
genomföra upphandling

Antonio Ameijenda KS-2022/558 Avrop Senior 
exploateringskompetens

2022-09-19 KS-2022/19-9 Beslut om fullmakt 
Operatörstjänst elektroniska 
affärsmeddelanden. 
Diarienummer 23:3-957-2022

Daniel Wallin KS-2022/19 Fullmakter Statens 
Inköpscentral 2022 
(samlingsärende)

2022-10-03 KS-2022/558-5 Delegationsbeslut om att tilldela 
avtal

Antonio Ameijenda KS-2022/558 Avrop Senior 
exploateringskompetens





 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-10-03 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegat
ions-
grund 

Ev anmärkning 

2022-09-16 Uppsägning bostad 0667-0104 7.5  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Efternamn Förnamn Fr o m Enhet Chef

 



Efternamn Förnamn Fr o m Enhet Chef

 



Efternamn Förnamn Fr o m Enhet Chef





Efternamn Förnamn Fr o m Enhet Chef
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Handläggare 
Stina Desroses 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-28 

Diarienummer 
KS-2022/576 

   
 

Kommunstyrelsen  

Ansökan om omställningsstöd 
 
Förslag till beslut 
1. Omställningsstödsunderlag till Lennart Lundberg ska fastställas till 47 713 kronor per 

månad under perioden 20220901-20230731. 
2. Samordning sker varje månad mot Lennart Lundbergs övriga förvärvsinkomster. 
3. Omställningsstöd samt sociala avgifter ska belasta budget för politiska uppdrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lennart Lundberg (KNU) har efter avslutat uppdrag som kommunalråd inkommit med 
ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL21.  
Kommunstyrelsen fattade den 22 september 2021 beslut att anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL21). Kommunstyrelsen utgör 
särskild pensionsmyndighet och har till uppgift att tillämpa och tolka OPF-KL21:s regler inom 
ramen för tillämpningsanvisningarna.  
 
Bakgrund 
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Knivsta kommun på heltid eller betydande del 
av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid.  
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet 
när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd.  
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt 
arbete. Den egna aktiviteten ska intygas av den förtroendevalde i samband med ansökan. 
 
Ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt/sina uppdrag efter 
minst ett års sammanhängande uppdragstid. Den förtroendevalda får inte uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när uppdraget upphör, vilket för närvarande är 68 
år. 
Det ekonomiska omställningsstödet under det första året ska uppgå till 85 procent av den 
förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode det senaste året innan avgången 
multiplicerat med tolv. 
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Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster 
inklusive ersättningar för politiska uppdrag.  
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt 
omställningsstöd utges i högst tre år. Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör 
om den förtroendevalde på nytt får uppdrag med sammanlagt minst 40 procent i kommunen, 
regionen eller kommunalförbundet, eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen.  
 
Ansökan från Lennart Lundberg 
Lennart Lundberg har ansökt om ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 OPF-KL21.  
Under perioden 2019-01-01 till 2022-08-31 har Lennart haft uppdrag som 2:e vice ordförande 
i kommunstyrelsen, vilket motsvarar 63 procent av heltid.  
Vid sin ansökan har Lennart inkommit med uppgifter om sina nuvarande förvärvsinkomster 
genom lönespecifikation och ett intyg om kommande förändring av tjänstledighet, från 80 till 
60 procent, samt uppgifter om ålderspension och tjänstepension. Lennart har även inkommit 
med intyg om inskrivning på Arbetsförmedlingen.  
Förvaltningens bedömning är att Lennart Lundberg uppfyller samtliga krav på uppdrag, 
uppdragstid och angiven ålder enligt LAS. Lennart Lundberg har rätt till ekonomiskt 
omställningsstöd i 11 månader. 
 
Beräkning av omställningsstöd till Lennart Lundberg 
OPF-KL21 § 4 anger att det ekonomiska omställningsstödet ska baseras på den 
förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode under det senaste året, vilket för Lennart 
Lundberg motsvarar 47 713 kronor per månad (omställningsstödunderlaget). 
Omställningsstödsunderlaget utgörs av hans arvode för uppdraget som andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Arvodet som gruppledare i fullmäktige ingår inte i 
omställningsstödunderlaget. Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent av 
omställningsstödunderlaget under det första året, vilket motsvarar 40 556 kronor per månad. 
Det ekonomiska omställningsstödet ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster 
inklusive ersättningar för politiska uppdrag. Omställningsstödunderlaget är beräknat på 
månadsarvoderade uppdrag och förvaltningen har därför valt att även i samordningsfrågan 
tolka ersättning för politiska uppdrag som månadsarvoderade uppdrag. För september 
månad uppgår det samordnade omställningsstödet till 20 583 kronor. Utöver detta belastas 
kommunen med kostnader för gällande sociala avgifter. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
För omställningsstödet har avsättningar gjorts under mandatperioden, vilka nu återförs. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-28 
Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL21 
Beräkning ekonomiskt omställningsstöd september 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Lennart Lundberg 
 
 
 
Åsa Franzén 
Chef kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Omställningsstöd samt sociala avgifter ska belasta budget för politiska uppdrag. 
Förvaltningen gör därför bedömningen att barn inte påverkas av beslutet.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Beräkning ekonomiskt omställningsstöd september
Omställningsstödunderlag 47 713 kr             

Omställningsstöd 40 556 kr             

            

Omställningsstöd efter samordning 20 583 kr             



 § 147 Ansökan om omställningsstöd - KS-2022/576-1 Ansökan om omställningsstöd : Ansökan om omställningsstöd från Lennart Lundberg
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Handläggare 
Rebecka Persson 

Tjänsteutlåtande 
2022-09-29 

Diarienummer 
KS-2022/561 

   

 

Kommunstyrelsen 

Planuppdrag för Kolonivägen och del av Särsta 38:1 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inleda planarbete för Kolonivägen och del 
av fastigheten Särsta 38:1. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Planuppdrag föreslås för området kring Kolonivägen och del av Särsta 38:1. Kolonivägen är 
ett av sammanlagt tre områden som omnämns som utbyggnadsområde Nor i VA-planen och 
omfattas även av ett planprogram från Norra och västra Nor. För övriga två områden har 
planarbete redan inletts. Det föreslagna planuppdraget omfattar även ett positivt planbesked 
för del av Särsta 38:1 som gavs år 2020. Planarbetet föreslås inledas med planprogram. 

Ärendet 

Området kring Kolonivägen detaljplanelades på 1940-talet (03-KNI-563) och ingår sedan år 
2008 i planprogram för Norra och Västra Nor (BMK 2004/20008). Området är ett tidigare 
sommarstugeområde som över tid har utvecklats till åretruntboende. Detta har lett till ett ökat 
behov att säkerställa tillgång till vatten och avlopp inom området. I VA-planen ingår 
Kolonivägen i område Nor som är det utbyggnadsområde som har högst prioritet för 
anslutning till vatten och avlopp. 

Planprogram för Norra och Västra Nor respektive utbyggnadsområdet Nor i VA-planen har 
delats in i tre planprojekt – Olof Thunmansväg, Furulund och Kolonivägen. Kolonivägen 
startas upp genom föreslaget beslut. Detaljplanen för Furulund närmar sig granskning och för 
Olof Thunmansväg finns ett en detaljplan framtagen som ej är antagen. Arbetet med den 
senare avbröts när det uppdagades att VA-ledningar och cykelväg inte går att lösa längs 
Ledingevägen på grund av höga sammanfallande värnen. Framtagande av detaljplan för 
området kring Kolonivägen för att lösa VA-ledningar och cykelväg till Olof Thunmansväg är 
därmed en förutsättning för att komma vidare i den detaljplanen. 

I anslutning till Kolonivägen finns ett positivt planbesked för fastigheten Särsta 38:1 (KS-
2020/415) som ägs av Obos Mark AB. Särsta 38:1 är inte detaljplanelagt i dagsläget. Genom 
att ta ett samlat grepp om både utbyggnadsområdet Kolonivägen och det positiva 
planbeskedet möjliggörs samordning mellan VA-ledningar, trafikfrågor, förtätning och ny 
exploatering. Hanteringen av grönområden behöver även samordnas och analyseras ur ett 
större perspektiv. Planarbetet föreslås därför inledas med att ta fram ett planprogram som 
ersätter delar av planprogrammet från 2008, för omfattning och preliminärt programområde 
se figur 1 på nästa sida.  

Ett planprogram möjliggör även för etappläggning av detaljplanearbete och agerar som 
riktlinje för vidare arbete. Omfattning av exploatering inom programområdet utreds under 
planprogramsprocessen och inleds genom ett visions- och målarbete för området. 
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Ekonomisk konsekvensanalys

Obos Mark AB agerar som exploatör i egenskap av fastighetsägare för Särsta 38:1 och
bekostar planarbetet och eventuella utredningar. Ett plankostnadsavtal kommer att tecknas
med exploatören.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt bifogad checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande, 2022-09-29
KS § 158, 2020-09-21
Tjänsteutlåtande, 2020-08-26, Planbesked Särsta 38:1
Ansökan med bilagor, 2020-05-07

Beslutet ska skickas till

Akten

Jenny Rydåker Maria Cassel
Samhällsbyggnadschef Planchef

Figur 1: Preliminärt programområde markerad med röd linje, vilket omfattar
befintligt bostadsområde kring Kolonivägen samt ett positivt planbesked för
Särsta 38:1.
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Hanteringen av barnkonsekvenser hanteras under planprocessen eller bygglovsprocessen. 

 

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 

 
PROTOKOLL 17 (23)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 158   Dnr: KS-2020/415 

Planbesked för bostäder Särsta 38:1, OBOS Sverige AB  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Särsta 38:1 

Reservationer 
Johan Helenius (SD), reserverar sig mot beslutet.  
Lotta Wiström (L) och Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilagor 
6 respektive 7). 

Jäv 
Klas Bergström (M) anmäler jäv och lämnar mötet under ärendet.  

Yrkanden 
Boo Östberg (C), Claes Litsner (S), Oscar Hahne (KD), Thor Övrelid (M) yrkar bifall till 
förslaget.  
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) yrkar avslag på 
förslaget.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i 
beslutet.  
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet  
OBOS Bostadsutveckling AB har inkommit med en ansökan om planbesked avseende 
upprättande av ny detaljplan för del av Särsta 38:1. Syftet är att pröva möjligheterna för att 
uppföra ett bostadsområde. Området är inte detaljplanelagt men fastigheten innefattas och 
angränsar delvis till områdesbestämmelser som syftar till att bevara landskapsbilden och 
kulturmiljön.  
Området är utpekat i översiktsplanen som prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse. Det 
är i en framtida detaljplaneprocess som mer klarhet gällande förutsättningarna kan uppnås. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-26 
Ansökan med bilagor 
 
Linus Wickman, planhandläggare, informerar. 
 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
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Handläggare 
Linus Wickman 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2020-08-26 

Diarienummer 
KS-2020/415 

   
 

Kommunstyrelsen 

Planbesked för bostäder Särsta 38:1, OBOS Sverige AB 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Särsta 38:1 
 

Bakgrund 
Enligt plan- och bygglagen 5 kap. 2§ ska kommunen vid en begäran om planbesked 
redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning som ansökan föreslår.  
 
Ett positivt planbesked innebär att en planläggning med en viss inriktning kommer att 
inledas, dock är beslutet inte juridiskt bindande. Viktigt att ha med sig att under 
planprocessen kan det uppdagas sådana motstående allmänna intressen att planarbetet 
måste avbrytas.  
OBOS Bostadsutveckling AB har inkommit med en ansökan om planbesked avseende 
upprättande av ny detaljplan för del av Särsta 38:1. Syftet är att pröva möjligheterna för att 
uppföra ett bostadsområde. Området är inte detaljplanelagt men fastigheten innefattas och 
angränsar delvis till områdesbestämmelser som syftar till att bevara landskapsbilden och 
kulturmiljön. 
 
Sammanfattning  
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten i detta förslag i en 
detaljplan. 
 
Området behöver utredas vidare för att se vilka värden som finns. Det kan antas finnas 
kultur- och naturvärden som är viktiga att bevara. Med tanke på områdets landskapsbild och 
siktlinjer är det viktigt att undersöka hur det går att bibehålla områdets karaktär genom 
anpassning av mängden bebyggelse och dess gestaltning.  
Behovet av en gång-och cykelväg vidare mot Nor igenom området bör undersökas vidare då 
området är en strategisk lämplig plats.  
Eftersom delar av Margaretaskogen innefattas i planområdet och är ett viktigt tätortsnära 
grönområde i Knivsta ska skogen bevaras och exkluderas från exploatering i den framtida 
detaljplaneprocessen. 
 
Området är utpekat i översiktsplanen som prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse. Den 
sammanvägda bedömningen är att positivt planbesked ska ges för en fortsatt 
detaljplaneprocess där markens lämplighet prövas. Det är i en framtida detaljplaneprocess 
som mer klarhet gällande förutsättningarna kan uppnås. 
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Planområdet 
Fastigheten Särsta 38:1 är beläget i södra Knivsta. Området är ett ca 8,6 ha stort område. 
Området består i dagsläget av skogsmark, jordbruksmark och öppna ytor. 
 

 
Figur 1 Kartbild över området 
 
Förutsättningar Översiktsplan 2017 
I översiktsplanen från 2017 pekas området ut som ett prioriterat utvecklingsområde för 
bebyggelse. Margaretaskogen pekas ut som ett viktigt tätortsnära grönområde. Förslaget till 
detaljplan är delvis förenlig med översiktsplanen men det återstår outredda frågor som 
behöver hanteras i en fortsatt detaljplaneprocess.  
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Figur 2 Översiktsplan 2017, aktuellt område inringat i rött. Området är utpekat som ett 
prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse. 
 
Miljöbalken  
Delar av området är jordbruksmark och skogsbruksområde som är av nationellt intresse 
enligt miljöbalken 3 kap 4 § att bevara. Där står att:  
 
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.”  
 
”Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.”  
 
Det är oklart om föreslagen bebyggelse är av ett sådant allmänt intresse och att behovet inte 
kan tillgodoses genom annan mark. Detta behöver undersökas vidare. 

Grönstrukturplan 

Margaretaskogen fyller en viktig funktion som närnatur för boende i de södra delarna av 
Knivsta samt som Margaretaskolans närnatur. Skogens strategiska läge i anslutning till 
bebyggelse och dess variationsrika naturmiljö med gamla träd och delvis kuperad 
terräng skapar mycket höga rekreativa värden. Flera förskolor använder skogen i sin 
pedagogiska verksamhet. Exploatering av skogen är därför olämplig. I ett detaljplanearbete 
är det möjligt att utreda ett eventuellt skydd av skogen genom att detaljplanelägga den som 
natur.   

Gestaltning 

Då detta område kan påverka den befintliga landskapsbilden bör gestaltningen och 
utformningen beaktas i detaljplaneprocessen för att säkerställa att kvalitéer skyddas och 
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utvecklas, detta kan vara genom krav på grönska inom området eller anpassning till 
omgivningen.  

Margaretahemmet är en särskilt värdefull historisk byggnad öster om planområdet. Det har i 
planarbetet för Margaretahemmet gjorts en kulturmiljöutredning där betydelsen för siktlinjen 
påtalades. Siktlinjer både med utblick från hemmet och inblicken från de öppna fälten är 
därmed viktiga att bevara. Exploatering längs Margaretavägen och ängen kan därmed vara 
problematiskt och det vore önskvärt att Margaretahemmets siktlinjer och historiska betydelse 
för område värnas i den vidare detaljplaneprocessen.  

Planens innehåll 

Planområdets storlek, mängden bebyggelse och åtgärdernas lämplighet avgörs under 
planprocessen och inte inom ramen för detta planbesked. 

Tidigare ställningstaganden  
Området är inte planlagt sedan tidigare. Innefattas till viss del av områdesbestämmelser som 
värnar om hänsyn till landskapsbilden och kulturhistoriska värden och anpassning till den 
befintliga miljön. 
 
Kommande detaljplaneprocess  
Den framtida planprocessen ska enligt Plan- och bygglagens andra kapitel, ta hänsyn till 
både allmänna och enskilda intressen. Planläggningen ska ske med syfte att mark- och 
vattenområden används för det eller de ända mål som områdena är mest lämpade för. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning.  
 
Tidsplan och förfarande  
En detaljplan bedöms kunna vinna laga kraft inom ca 5 år från den tidpunkt då planbesked 
beviljades.  
 
Den föreslagna åtgärden bedöms vara av allmänt intresse på grund av omfattningen av 
området vilket avsevärt kan förändra områdets karaktär, därmed sker den fortsätta 
handläggningen med ett utökat förfarande. 
 
Teknisk infrastruktur 
Det kommunala reningsverket i Knivsta har inte kapacitet att ta emot avloppsvatten från alla 
de bostäder och verksamheter som kommunen planerar för. Av de pågående planarbeten 
som kommunen arbetar med görs kontinuerligt en prioritering av vilka detaljplaner som kan 
anslutas till befintlig kapacitet eller inte. Under detaljplanearbetet kommer detta behöva 
utredas vidare.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
För de delar av detaljplanen som avser planbeskedets utsträckning kommer 
plankostnadsavtal upprättas. 
 
Senast i samband med antagande av detaljplan ska exploateringsavtal tecknas mellan 
kommunen och sökanden. Ett sådant avtal ska reglera kostnads- respektive 
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genomförandeansvar för detaljplanen. Exploatören (sökanden) ska bekosta anläggande av 
allmän plats (gator, torg, natur) inom detaljplanens gränser samt även delta i finansiering av 
infrastrukturanläggningar. Kommunens riktlinjer för exploateringsavtal är under revidering 
och komplettering. Denna detaljplan ska omfattas av kommunens nya uppdaterade riktlinjer. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Avgift planbesked 
Positivt planbesked, stor åtgärd 28 380 kr 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 2020-08-26 
Ansökan med bilagor 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Sökanden 
 
 
Emma Lundbergh  
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Inget förändras i och med detta beslut. Barns påverkan tas med i framtida planprocess. 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

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

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

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

 
 

 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Gösta Bergman 

Tjänsteutlåtande 
   

Diarienummer 
KS-2022/591 

   
 

Kommunstyrelsen 

Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets 
utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 
2022:11) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Arlandaregionens förslag på yttrande över Regeringskansliet 
utredning Arlanda flygplats – en plan för framtiden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har tillsammans med Arlandaregionen tagit fram ett förslag på yttrande över 
regeringskansliet utredning Arlanda flygplats – en plan för framtiden.  
 
Ärendet 
Knivsta kommun har tillsammans med Arlandaregionen tagit fram ett förslag på yttrande över 
regeringskansliet utredning Arlanda flygplats – en plan för framtiden. Arlandaregionen ställer 
sig positiva till det av utredningen utpekade behovet av en Arlandaförhandling.  
 
Arlandaregionen slår fast att det är av särskild vikt att Arlandaförhandlingen inkluderar en 
realisering av samtliga av Arlandaregionens prioriterade infrastruktursatsningar. 
Infrastruktursatsningar inkluderar bland annat förbättrad kapacitet på Ostkustbanan, 
förlängning av Roslagsbanan till Arlanda samt förbättrad kapacitet på E4.  
 
Arlandaregionen slår fast att det finns behov av infrastruktursatsningar redan idag och att det 
stärks än mer i relation till utredarens slutsats kring vad som krävs för att genomföra 
Sveriges nationella flygstrategi, som lyfter fram behovet av att stärka Arlanda som nav och 
flygplats.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys gjord enligt checklistan. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-03 
Arlandaregionens yttrande över regeringskansliets utredning Arlanda flygplats, 2022-09-30 
Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden, 2022-06-14 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Arlandaregionen  
 

 

Jenny Rydåker    Maria Cassel  
Samhällsbyggnadschef   Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Arlandaregionens förslag på yttrande över regeringskansliets utredning Arlanda flygplats – 
plan för framtiden, medför ingen påverkan 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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Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda 
flygplats - en plan för framtiden [Ds 2022:11] 

Arlandaregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner. Med sitt strategiska läge, mitt 
emellan Stockholm och Uppsala, och närheten till Stockholm Arlanda Airport är regionen 
attraktiv att bo, leva och arbeta i. Arlandaregionens parter samarbetar sedan mer än 10 år 
tillbaka med en gemensam plan och prioriteringar för en hållbar samhällsutveckling. 

Arlandaregionen ställer sig mycket positiv till Arlandautredarens förslag att regeringen under 
2023 fattar beslut om en Arlandaförhandling. Arlandaregionen tillstyrker utredarens förslag 
att Trafikverket snarast får i uppdrag att ta fram nödvändiga underlag inför 
Arlandaförhandlingen. Det är av särskild vikt att Arlandaförhandlingen inkluderar en 
realisering av samtliga av Arlandaregionens prioriterade infrastruktursatsningar:  

 Förbättrad kapacitet på Ostkustbanan genom att bygga fler spår på hela sträckan 
Stockholm-Uppsala och med satsningar på funktionella resecentrum i 
Arlandaregionen. 

 Förbättrad kapacitet på E4 genom utbyggnad av ett körfält i vardera 
färdriktningen, infrastruktur för buss och en full utbyggnad av den befintliga 
trafikplatsen Måby samt tilltänkta trafikplatser Hammarby, norr om Glädjens 
trafikplats, och Morby, norr om Alsike. 

 Förlängd Roslagsbana med nya stationer och 13 kilometer nytt spår till Stockholm 
Arlanda Airport som även knyter ihop arbetsmarknadsregionen och de regionala 
stadskärnorna Arlanda med Täby/Arninge.  

 Förstärkt koppling mellan Märsta och Arlanda samt kringliggande flygplatsstad 
genom utbyggd trafikinfrastruktur och kollektivtrafiklösningar. 

Dessa infrastruktursatsningar behöver realiseras i nutid, utifrån ett kapacitetsbristperspektiv. 
Behovet förstärks än mer i relation till utredarens slutsats kring vad som krävs för att 
genomföra Sveriges nationella flygstrategi, som lyfter fram behovet av att stärka Arlanda som 
nav och flygplats. 

Åtgärderna ger en helhetslösning med nyttor som förbättrad internationell, nationell och 
regional tillgänglighet, nya arbetstillfällen och ett ökat bostadsbyggande med fokus på 
resurseffektivitet, hållbarhet och stadsutveckling. Därtill skapar de självklara nyttor i form av 
ett effektivt och kapacitetsstarkt trafiknät samt den redundans i systemet som krävs för att 
kunna möta framtidens utmaningar och bidra till en hållbar utveckling. Arlandaregionen 
anser, likt utredaren, att det även är viktigt för både Sverige och Arlandas utveckling att 
fortsatt ha en ledande internationell roll inom omställningen till förnybart flygbränsle och att 
flyget lyfts som en viktig transport även inom miljöarbetet. Flyget är, och kommer vara 
fortsatt viktigt för Sveriges hållbara utveckling. 
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Arlandaregionen vill även lyfta vikten av att avtalet med den privata utföraren, A-Train AB, 
som tillhandahåller spårbunden direkttrafik mellan Stockholm central-Arlanda Airport 
omförhandlas. Grunden för förhandlingen bör vara att Arlanda Airport ska kunna nås 
spårbundet utan att extra avgifter tillkommer. Att avtalet omförhandlas är därför en viktig 
åtgärd för att kunna upprätthålla en god regional och nationell tillgänglighet till landets 
viktigaste kommunikationsnav. 
 
För korrekthetens skull vill Arlandaregionen påpeka att Arlandas miljötillstånd är komplext 
och regleras genom fler domar än de som nämns i utredningen. Samtliga domar torde vara: 
mark och miljödomstolens deldom i mål M2284-11 daterad 2013-11-27, Mark- och 
miljööverdomstolen dom i mål 11706-13 daterad 2014-11-21, mark- och miljödomstolens 
deldom i mål M2284-11 daterad 201-05-17, mark- och miljödomstolens deldom i mål 
M2284-11 daterad 2020-06-04 samt mark- och miljödomstolens dom i mål M6547-20 daterad 
2021-10-15. Arlandaregionen delar utredarens slutsats att arbetet med ett nytt 
miljötillstånd för Arlanda Airport bör påbörjas snarast. 
 
Avslutande synpunkt 
Arlandaregionen är en aktiv samverkanspart för staten i processen om Arlandas framtid, det 
innebär att Arlandaregionen står redo för en förhandling omgående. Utöver detta vill även 
Arlandaregionen bidra med sin kompetens i en vidareutredning av redundansen i 
transportsystemet när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten 
tilldelas ett sådant uppdrag. 
 
Arlandaregionen anser att en strukturerad samverkan mellan lokala, regionala och nationella 
aktörer gällande Arlandas framtid är direkt avgörande för att processen ska generera maximal 
samhällsnytta. 
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Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11) 

Remissinstanser 

1 Air Leap Scandinavia AB 

2 Airport Coordination Sweden (ACS) 

3 Amapola 

4 AOPA Sweden 

5 Arlandabanan Infrastructure AB 

6 Arlandastad Holding AB 

7 Arvidsjaurs kommun 

8 A-Train AB 

9 Avfall Sverige 

10 Babcock Scandinavian AirAmbulance 

11 Bofrämjandet 

12 Borlänge kommun 

13 Boverket 

14 Braathens Regional Airlines 

15 Bromma Air Maintenance (BAM) 

16 Brussels Airlines 

17 Byggföretagen 

18 Byggherrarna i Sverige AB 

19 Connect Sweden 

20 Ekerö kommun 

21 Eskilstuna flygplats 

22 Eskilstuna kommun 

23 Frivilliga flygkåren 
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24 Företagarna 

25 Försvarsmakten 

26 Global Utmaning 

27 Grafair 

28 Greenpeace Sverige 

29 Gällivare kommun 

30 Göteborgs kommun 

31 Hagfors kommun 

32 H-bird Aviation Services 

33 Halmstads kommun 

34 Hyresgästföreningen 

35 Härjedalens kommun 

36 IQ Samhällsbyggnad 

37 IVL Svenska Miljöinstitutet 

38 Jonair 

39 Järfälla kommun 

40 Jönköpings kommun 

41 Kalmar kommun 

42 Karlstad kommun 

43 Kiruna kommun 

44 Knivsta kommun 

45 Kommerskollegium 

46 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 

47 Kommunförbundet Stockholms län 

48 Konkurrensverket 

49 Konsumentverket 

50 Kramfors kommun 

51 Kristianstad kommun 

52 Kungliga Svenska Aeroklubben 

53 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

54 Kustbevakningen 
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55 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

56 Linköpings kommun 

57 Luftfartsverket 

58 Luleå kommun 

59 Luleå Tekniska Universitet 

60 Lycksele kommun 

61 Länsstyrelsen Blekinge län 

62 Länsstyrelsen Dalarnas län 

63 Länsstyrelsen Gotlands län 

64 Länsstyrelsen Gävleborg 

65 Länsstyrelsen Hallands län 

66 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

67 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

68 Länsstyrelsen Jämtlands län 

69 Länsstyrelsen Kalmar län 

70 Länsstyrelsen Norrbotten 

71 Länsstyrelsen Skåne 

72 Länsstyrelsen Stockholm 

73 Länsstyrelsen Södermanlands län 

74 Länsstyrelsen Uppsala län 

75 Länsstyrelsen Värmland 

76 Länsstyrelsen Västerbotten 

77 Länsstyrelsen Västernorrland 

78 Länsstyrelsen Västmanlands län 

79 Länsstyrelsen Västra Götalands län 

80 Länsstyrelsen Örebro län 

81 Länsstyrelsen Östergötland 

82 Malmö kommun 

83 Malung-Sälens kommun 

84 Mora kommun 

85 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 



 § 149 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) - KS-2022/591-1 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) : Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden

86 Mälardalsrådet 

87 Nacka kommun 

88 Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

89 Naturskyddsföreningen 

90 Naturvårdsverket 

91 NCC AB 

92 Nordica 

93 Norrbottens Handelskammare 

94 Norrköpings kommun 

95 Norwegian Air Shuttle ASA 

96 Nyköpings kommun 

97 Näringslivets Transportråd 

98 Pajala kommun 

99 Polismyndigheten 

100 Region Blekinge 

101 Region Dalarna  

102 Region Gotland 

103 Region Gävleborg 

104 Region Halland 

105 Region Jämtland Härjedalen 

106 Region Jönköping 

107 Region Kalmar 

108 Region Kronoberg 

109 Region Norrbotten 

110 Region Skåne 

111 Region Stockholm 

112 Region Sörmland 

113 Region Uppsala 

114 Region Värmland 

115 Region Västerbotten 

116 Region Västernorrland 
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117 Region Örebro 

118 Region Östergötland 

119 Region Västmanland 

120 Renare Mark 

121 Riksantikvarieämbetet 

122 Riksbyggen 

123 Ronneby kommun 

124 SAS AB 

125 SFSA Holding AB 

126 Sigtuna kommun 

127 SJ AB 

128 Sjöfartsverket 

129 Skanska AB 

130 Skellefteå kommun 

131 Socialstyrelsen 

132 Sollefteå kommun 

133 Sollentuna kommun 

134 Solna kommun 

135 Statens energimyndighet 

136 Statens geotekniska institut (SGI) 

137 Statens haverikommission 

138 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 

139 Statskontoret 

140 Stockholm Business Region AB 

141 Stockholms Handelskammare 

142 Stockholms Läns Museum 

143 Stockholm Skavsta flygplats 

144 Stockholm Västerås flygplats 

145 Stockholms kommun 

146 Storumans kommun 

147 Sundbybergs kommun 
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148 Sundsvalls kommun 

149 Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen 

150 Svenska Handel 

151 Svensk Kollektivtrafik 

152 Svensk Pilotförening 

153 Svenska Flygbranschen 

154 Svenskt Flyg 

155 Svenskt Näringsliv 

156 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 

157 Sveriges Allmännytta 

158 Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) 

159 Sveriges Hamnar 

160 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

161 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) 

162 Svenska Regionala Flygplatser (SRF) 

163 Swedavia AB 

164 Teknikföretagen 

165 Tillväxtanalys 

166 Tillväxtverket 

167 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

168 Torsby kommun 

169 Trafikanalys 

170 Trafikverket 

171 Transportföretagen 

172 Transportstyrelsen 

173 Trollhättans kommun 

174 Tui 

175 Umeå kommun 

176 Unionen 

177 Upplands Bro kommun 

178 Upplands Väsby kommun 
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179 Vallentuna kommun 

180 Vilhelmina kommun 

181 Visby kommun 

182 Visit Sweden 

183 Världsnaturfonden (WWF) 

184 Västerbottens Handelskammare 

185 Västerås kommun 

186 Västra Götalandsregionen 

187 Växjö kommun 

188 Återvinningsindustrierna 

189 Ängelholms kommun 

190 Örebro kommun 

191 Örnsköldsvik kommun 

192 Östersunds kommun 

193 Österåkers kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 31 oktober 

2022. Svaren bör lämnas per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia 

till i.transport.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2022/01350 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), 

den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) 

om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet 

på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och bedömningarna i 

rapporten.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör 

dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om 

myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.  
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Bifogat material kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.  

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av Ds via ett 

beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara 

på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner 

från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

Christer Pettersson 

Departementsråd 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com  
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1 

Statsrådet Tomas Eneroth beslutade den 15 februari 2022 att tillkalla 
en bokstavsutredare med uppdrag att ta fram en plan för Arlanda 
flygplats framtida utveckling (Bilaga till protokoll §1 den 15 februari 
2022, I2022/00382). 

Den dåvarande egna företagaren och det tidigare statsrådet Peter 
Norman anställdes som ämnessakkunnig och utredare den 15 
februari 2022. 

Den 15 februari 2022 anställdes enhetschef Johan Holmér 
respektive strateg Anders Svensson som ämnessakkunniga i 
Regeringskansliet för att biträda i utredningen. 

Härmed överlämnar jag betänkandet Arlanda flygplats – en plan 
för framtiden (Ds 2022:11). Uppdraget är därmed slutfört. 

 
Stockholm den 14 juni 2022 

 
Peter Norman 
   /   Johan Holmér 
       Anders Svensson 
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1 Sammanfattning 

Flyget bidrar till tillgänglighet för Sverige 

Sverige är beroende av fungerande transporter i hela landet. Ett 
välutvecklat, tillförlitligt och hållbart transportsystem, där olika 
trafikslag samverkar effektivt, bidrar till ett ökat välstånd och högre 
livskvalitet för hela Sverige.  

Tillgängligheten möjliggör ekonomisk utveckling, jobbskapande 
och bostadsförsörjning. Det handlar också om mänskliga möten och 
utbyte av tankar och idéer. 

Sverige har en lång och framgångsrik industritradition med en 
stark kunskapsekonomi som är nära sammanflätad med den globala 
ekonomin genom handel med varor och tjänster, investeringar, flöde 
av kapital och arbetskraft mellan olika länder.  

Sverige är ett avlångt land, som ligger i utkanten av Europa. 
Avstånden är långa såväl inom landet som till marknader som är 
viktiga för svenskt näringsliv.  

Både Sverige i allmänhet och Stockholmsregionen i synnerhet är 
beroende av väl fungerande internationella relationer och en god 
internationell tillgänglighet. Utvecklingen av den fossilfria industrin 
i Norr- och Västerbottens län exemplifierar detta. 

Arlanda flygplats har en särställning och behöver utvecklas 

Stockholm har stor betydelse för Sverige. Stockholms län har nära 
en fjärdedel av Sveriges befolkning, är en betydande tillväxt- och 
kunskapsregion och har den största andelen av huvudkontoren på 
minst nordisk nivå bland värdens största företag med verksamhet i 
Norden. 

Både Sverige som helhet och Stockholmsregionen är beroende av 
väl fungerande internationella relationer, en god internationell 
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tillgänglighet. Utvecklingen av den fossilfria industrin i Norr- och 
Västerbottens län ställer krav på god tillgänglighet. 

Flyget spelar en viktig roll genom snabba transporter som 
överbryggar långa fysiska avstånd och bidrar därigenom till nationell 
och internationell tillgänglighet. 

Sverige hålls ihop nationellt med ett nav för flygtrafiken i 
Stockholm. Andra flygplatser i Sverige och i våra grannländer har 
betydelse för tillgängligheten för medborgare och näringsliv i 
Sverige, men Arlanda flygplats bidrar med både nationell och 
internationell tillgänglighet. Arlanda flygplats har därför en 
särställning för Sverige. 

Arlanda flygplats har en viktig roll i transportsystemet och 
behöver utvecklas för att möta framtidens behov av en effektiv och 
hållbar flygtrafik. 

En plan för utveckling av Arlanda flygplats 

Jag har haft till uppgift att ta fram en plan för utveckling och 
utökning av Arlanda flygplats, inklusive miljötillstånd, för att säkra 
tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet baserat på tillförlitliga 
prognoser.  

Planen har tagits fram bland annat med utgångspunkt i de 
transportpolitiska- och klimatpolitiska målen och fyrstegsprincipen. 
Detta innebär bland annat att planen ska bidra till omställningen till 
fossilfritt flyg. 

I detta betänkande beskriver jag mina viktigaste utgångspunkter 
och förslag till åtgärder för att utveckla Arlanda flygplats. Jag 
föreslår i betänkandet åtgärder som berör såväl Arlanda flygplats och 
luftrummet som åtgärder för transport- och energiförsörjning till 
Arlanda flygplats. Nedan redovisas översiktligt mina förslag till 
åtgärder: 

Arlanda flygplats och svenskt luftrum 

• Swedavia AB (fortsättningsvis Swedavia) bör intensifiera arbetet 
med att minska ledtiderna för passagerare vid Arlanda flygplats, 
inte minst för passagerare som reser över dagen. 
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• Swedavia bör omgående påbörja förberedelserna för att förstärka 
kapaciteten för taxi- och rullbanesystemet samt för 
uppställningsplatser vid Arlanda flygplats. Det handlar om allt 
från mer begränsade åtgärder, som att införa mixade parallella 
operationer1, bygga fler av- och påfarter i taxi- och 
rullbanesystemet eller införa trängselavgifter, till att bygga en 
eventuell ytterligare tredje parallell rullbana. Det tar lång tid att 
bygga en rullbana. Jag tar inte ställning till om en tredje parallell 
rullbana behöver byggas i nuläget. Sannolikheten är dock så pass 
hög för att en ytterligare rullbana kan komma att behövas i 
framtiden att förberedelserna bör påbörjas omgående med full 
kraft.  

• Samarbetet mellan olika aktörer bör utvecklas. Ett gott samarbete 
mellan olika aktörer vid planering, genomförande av 
utvecklingsinsatser och vid operativ drift bidrar till att ge 
passagerare och transportköpare goda förutsättningar. Det kan 
bidra till korta ledtider och att flygplatsen upplevs som attraktiv. 

• Swedavia bör samla kommersiellt allmänflyg och samhällsviktigt 
flyg på ett område vid Arlanda flygplats för att säkerställa 
effektiva förutsättningar för denna flygtrafik vid flygplatsen. 

• Regeringen bör, för det fallet Swedavia ansöker om ett nytt 
miljötillstånd för verksamheten vid Arlanda flygplats, förbehålla 
sig rätten att pröva tillåtligheten för verksamheten. Arlanda 
flygplats har en särställning i det svenska flygplatssystemet och 
är av nationellt intresse. Endast regeringen kan åstadkomma en 
allsidig prövning med en sammanvägning av bland annat 
miljöskyddsmässiga, arbetsmarknadspolitiska och regional-
politiska synpunkter.  

• Regeringen bör säkerställa att en fortsatt modernisering av det 
svenska luftrummet genomförs. Detta kommer att ge viktiga 
förutsättningar för utveckling av luftrummet inom Arlanda 
flygplats kontroll- och terminalområde. 

• Regeringen bör tydliggöra vem som har ansvaret för planering av 
den långsiktiga utvecklingen av luftrummet. 

 
1 Parallella mixade operationer; innebär att man både landar och startar på bägge 
parallellbanorna samtidigt oberoende av varandra (Källa: Luftfartsverket). 
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• Utöver nuvarande flyglinjer med allmän trafikplikt, bör 
regeringen även peka ut kommersiella flyglinjer, men 
samhällsviktiga inrikes flyglinjer, där rimliga transportalternativ 
kommer att saknas om flygtrafiken skulle upphöra. Om den 
kommersiella flygtrafiken på dessa utpekade flyglinjer skulle 
upphöra eller kraftigt reduceras ska beslut fattas om allmän 
trafikplikt och ett upphandlingsförfarande inledas. Ett sådant 
utpekande skulle ge en trygghet för de orter som är beroende av 
en fungerande flygverksamhet.  

• Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att löpande följa 
utvecklingen på marknaden och skyndsamt ingå avtal med 
flygföretag om regelbunden flygtrafik för de utpekade flyglinjer 
där det inte finns kommersiella förutsättningar för att fullgöra ett 
minimiutbud av regelbunden flygtrafik. 

• Swedavia bör i den fortsatta utvecklingen av Arlanda flygplats ta 
hänsyn till ett förändrat klimat. Flygplatsen bör anpassas för att 
klara av klimatförändringar och ökade väderrelaterade problem, 
som annars kan förorsaka reducerad kapacitet. 

Transport- och infrastrukturförsörjning till och från Arlanda flygplats 

• Andelen av passagerarna som åker kollektiva färdmedel till och 
från Arlanda flygplats bör öka till minst 60 procent senast 2030.  

• Regeringen bör ta initiativ till en Arlandaförhandling. I 
förhandlingen bör berörda kommuner och regioner, Swedavia 
och Trafikverket delta. Inriktningen för förhandlingen bör vara 
att lägga grunden för byggande av ny infrastruktur, bättre 
kollektiva transporter, ökat bostadsbyggande och en större 
arbetsmarknad.  

• Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utreda behovet av 
åtgärder för att förstärka kapaciteten i spår- och 
väginfrastrukturen till och från Arlanda flygplats utifrån ett 
tillgänglighets- och robusthetsperspektiv. Trafikverket bör även 
ta hänsyn till samhällsutvecklingen i övrigt som kan påverka 
behovet av resor och transporter av gods i regionen runt Arlanda 
flygplats. 
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• Regeringen bör initiera en förhandling med A-Train med 
inriktningen att sänka avgifterna för de passagerare som använder 
snabbflygtåget. 

• Regeringen bör i god tid, inför det att avtalet med A-Train löper 
ut, ta fram en inriktning för hur en fortsatt snabbflygtåg ska 
kunna bedrivas efter avtalet mellan staten och A-Train löper ut. 

Energiförsörjning av Arlanda flygplats och flygtrafiken vid flygplatsen 

• Flyget bör, i enlighet med Sveriges klimatmål, vara fossilfritt 
senast år 2045. För att uppnå detta mål måste klimatarbetet 
intensifieras. Regeringen bör ta initiativ till att Sverige tar fram en 
plan för produktion och distribution av fossilfri energi för flygets 
behov, för att flyget överhuvudtaget ska kunna utvecklas i linje 
med klimatmålen. Regeringen bör tillsätta en 
”flygbränslekommission” som samlar företrädare från näringsliv, 
akademi och offentlig sektor och som kan bidra till 
konkretisering och genomförande av denna plan.  Etappmål för 
svensk storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle för att nå 
klimatmålen bör även tas fram. 

• Bromma flygplats bör från och med 1 januari 2030 enbart 
användas för fossilfritt flyg. Bromma flygplats skulle därmed bli 
en av världens första helt fossilfria flygplatser. Bromma flygplats 
bör därefter stängas senast den 1 januari 2035. 

• Regeringen bör ge Transportstyrelsen i uppdrag att utreda de 
legala förutsättningarna och tillvägagångssätt för att kunna 
etablera Bromma flygplats som en flygplats endast för fossilfritt 
flyg 2030. 

• Swedavia bör successivt anpassa Arlanda flygplats bränsle- och 
energiförsörjning så att flygplatsen möjliggör för utveckling av 
fossilfritt flyg. Senast 2035 bör Arlanda flygplats ha den 
infrastruktur och kapacitet som krävs för en effektiv och hållbar 
flygplatsdrift inklusive bränsle- och energiförsörjning för 
flygtrafiken. 
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Styrning av Swedavia och markområdet vid Bromma flygplats 

• Regeringen bör tydliggöra sin syn på framtiden för Bromma 
flygplats, kopplat till frågan om nationellt basutbud av 
flygplatser, samt använda sin ägarstyrning av Swedavia för att 
tydliggöra inriktningen för det som regeringen förväntar sig ska 
ske. I detta ingår bland annat ändrad bolagsordning, utvecklade 
uppdragsmål samt behov av att vidta förberedande åtgärder som 
till exempel markundersökningar vid Bromma flygplats.  

• Swedavia bör i närtid ta initiativ till fördjupade 
markundersökningar för att få bättre underlag för att bedöma 
behovet av och kostnaderna för sanering av markområdet vid 
Bromma flygplats. 

• Regeringen bör ta initiativ till en förhandling mellan staten och 
Stockholms kommun avseende framtiden för flygplatsområdet 
vid Bromma flygplats. Inriktningen för förhandlingen bör vara 
att tydliggöra framtida markanvändning av området samt att 
klarlägga kostnaden för en framtida sanering av marken inom 
flygplatsområdet. 

Åtgärder utifrån ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv 

• Regeringen bör ge ett gemensamt till flera myndigheter, bland 
annat Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsberedskap 
(MSB), att tillsammans med berörda aktörer analysera behovet av 
tillgänglighet och redundans i ett beredskaps- och 
totalförsvarsperspektiv för luftfart och flygplatser i 
Stockholmsområdet. 
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2 Utredarens inledning 

Frågan om flygplatskapacitet i Stockholm är inte ny 

Flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen har diskuterats och 
analyserats i decennier. Bara under de senaste åren har flera 
utredningar genomförts.  

I slutet av 2014 utsåg regeringen Anders Sundström att utreda 
förutsättningarna för en nedläggning av Bromma flygplats. 
Rapporten ”Mer flyg och bostäder” visar på att flygtrafiken vid 
Bromma flygplats på sikt måste avvecklas och att flygtrafiken flyttas 
över till Arlanda flygplats. 

I januari 2017 presenterade regeringen en flygstrategi. I strategin 
lyfter regeringen fram, som ett fokusområde, att Arlanda flygplats 
bör stärkas som nav och storflygplats. 

I enlighet med regeringens flygstrategi bildades Arlandarådet 
under 2017. Arlandarådets arbete avslutades i början av 2019. 

Regeringen utsåg under 2021 Magnus Persson att ta fram ett 
underlag för avveckling av Bromma flygplats. En promemoria (Ds 
2021:25 Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och 
verksamhet) redovisades i augusti 2021. 

Mitt uppdrag 

Jag har fått i uppdrag att ta fram en plan för utveckling och utökning 
av Arlanda flygplats, inklusive miljötillstånd, för att säkra tillräcklig 
flygkapacitet i Stockholmsområdet baserat på tillförlitliga 
prognoser. 

Planen ska tas fram med utgångspunkt i de transportpolitiska 
målen och fyrstegsprincipen, samt vara i linje med klimatmålen. Det 
innebär bland annat att planen ska bidra i omställningen till fossilfritt 
flyg. 
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Jag ska även beakta de bedömningar och förslag som redovisas i 
promemorian Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift 
och verksamhet (Ds 2021:25) samt redovisa olika konsekvenser för 
mina förslag.  

Uppdraget att ta fram en plan för Arlanda flygplats framtida 
utveckling återfinns i bilaga 1. 

Arbetsformer och arbetssätt 

Kunskapsunderlag 

Jag har haft en begränsad utredningstid till förfogande. Jag har 
därför i första hand fått förlita mig till befintligt underlagsmaterial, 
som till exempel tidigare statliga utredningar, myndighetsrapporter 
och olika intressenters analyser och inspel. 

Vid sidan av detta har ett antal myndigheter, organisationer, 
bolag och kollegor inom Regeringskansliet bidragit med 
kunskapsunderlag som berör frågor kopplade till 
utredningsuppdraget. Jag vill särskilt tacka Luftfartsverket, Swedavia 
AB, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen för att de på 
kort tid tagit fram efterfrågade underlag. 

En referensförteckning över underlag som jag tagit del av 
återfinns i bilaga 3. 

Dialog med intressenter 

Det finns ett stort intresse och engagemang i frågan om utveckling 
av Arlanda flygplats. Det märks inte bara bland medborgare, 
näringsliv och representanter för det offentliga Sverige i 
Stockholmsområdet – utan engagemanget och intresset kring 
tillgängligheten till och från Stockholm och utveckling av luftfarten 
märks tydligt runt om i landet. 

Jag har bedömt det som viktigt att föra en dialog med olika 
intressenter under utredningens genomförande, för att på så vis 
kunna ta del av deras faktaunderlag, analyser och bedömningar. Det 
handlar om intressenter inom offentlig sektor, näringsliv och 
akademi. Dialogen har genomförts på varierande sätt. Jag har 
genomfört studiebesök på Arlanda och andra flygplatser, deltagit i 
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kunskapsdagar, arrangerat hearingar och seminarier samt haft 
enskilda möten. Dialogen har genomförts såväl genom fysiska 
möten som via digitala verktyg och system. Jag har även tagit emot 
ett antal skriftliga underlag från olika intressenter. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid för att delta på 
något sätt i de mötesfora som använts.  

En förteckning över intressenter som jag fört dialog med 
återfinns i bilaga 2.  
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3 Viktiga utgångspunkter 

3.1 Transport-, miljö- och klimatpolitiska ramar ger 
viktiga ramar för fortsatt utveckling 

3.1.1 Inledning 

Utredningens förslag till plan för Arlanda utgår från de transport-, 
klimat- och näringspolitiska målen. Transportpolitikens 
övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. Det övergripande målet, liksom 
funktionsmålet om tillgänglighet och hänsynsmålet om säkerhet, 
miljö och hälsa, är beslutade av riksdagen. Funktionsmålet innebär 
att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet 
innebär att transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt 
samt bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och 
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. De 
transportpolitiska målen och de transportpolitiska principerna är de 
viktigaste utgångspunkterna för regeringens åtgärder och val av 
styrmedel inom transportområdet. 

Det klimatpolitiska ramverket med klimatmål, klimatlag och ett 
klimatpolitiskt råd syftar till att ge Sverige en ambitiös, långsiktig 
och stabil klimatpolitik. Riksdagen har beslutat om klimatpolitiska 
mål för transportsektorn genom att växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent 
senast 2030 jämfört med 2010. Därtill finns ett övergripande 
klimatmål som innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
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nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 
negativa utsläpp. Klimatlagen säger bland annat att regeringen i 
budgetpropositionen varje år ska lämna en klimatredovisning till 
riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan för varje 
mandatperiod. 

Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska 
konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och 
växande företag. Konkurrenskraft anger den svenska ekonomins 
produktivitet i jämförelse med andra länders ekonomier. 
Konkurrenskraften stärks genom att staten genomför insatser så att 
svenska företag, både existerande och potentiella, ges goda 
förutsättningar att utveckla sin kompetens, effektivitet och 
innovationsförmåga. 

3.1.2 Regeringens flygstrategi 

Jag noterar att regeringens flygstrategi från 2017. alltjämt gäller. 
Flygstrategin ska bidra till att göra Sverige till ett mer hållbart 
samhälle socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I flygstrategin lyfter 
regeringen ett antal fokusområden och prioriteringar som är viktiga 
för flyget, både på kort och lång sikt. De sju fokusområdena är:  

• Tillgänglighet inom Sverige och internationellt 

• Stärk Arlanda flygplats som nav och storflygplats 

• Flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska 

• Hög flygsäkerhet med målbaserade regelverk 

• Rättvisa villkor och sund konkurrens 

• En forskningsstark och innovativ flygindustrination 

• Ökad export av svenska varor och tjänster 

Ett fokusområde i strategin lyfter fram behovet av att stärka Arlanda 
som nav och storflygplats.  

Jag menar att Arlandas nationella och internationella 
flygnavsfunktion behöver utvecklas och stärkas. Detsamma gäller 
Arlanda som multimodal bytespunkt för flera trafikslag. 
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3.1.3 Klimatpolitisk handlingsplan 

År 2017 beslutade riksdagen om en ny klimatlag. Klimatlagen 
(2017:720) trädde i kraft den 1 januari 2018. Enligt klimatlagen ska 
regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. 
Lagen anger också vad en sådan handlingsplan bör innehålla, bland 
annat Sveriges åtaganden inom EU och internationellt, historiska 
utsläppsdata, planerade åtgärder för utsläppsminskningar, och vilka 
ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de 
nationella och globala klimatmålen. Handlingsplanen utgår i 
huvudsak från Sveriges långsiktiga klimatmål och regeringens 
ambition om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. 
Den första klimathandlingsplanen och nu gällande har 132 
föreslagna åtgärder, varav flera stycken riktar sig direkt till luftfarten. 
Dessa redovisas nedan.  

Klimathandlingsplanen med direkt påverkan/krav på luftfarten 

• Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från 
transportsektorn i princip kommer att behöva vara noll senast 
2045.  

• Regeringen har förtydligat att det transportpolitiska 
funktionsmålet i huvudsak behöver utvecklas inom ramen för 
hänsynsmålet, där målet att växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter exklusive flyg ska minska med minst 70 procent till 
2030 har gjorts till ett etappmål. En uppföljning av att dessa 
förändringar får önskat genomslag ska genomföras.  

• Miljömålsberedningen ska få i uppdrag att ta fram etappmål för 
flygets klimatpåverkan.2  

• Uppdrag ska ges till relevanta myndigheter om arbete och 
samverkan för att minska transporternas klimatpåverkan. Sverige 
ska fortsatt ta en ledande internationell roll för att det ska bli 
möjligt att beskatta fossilt flygbränsle i yrkesmässig luftfart. På 
global nivå ska Sverige verka för att de till Chicagokonventionen 
anknutna policyer, som anger att flygbränsle inte ska beskattas, 
ändras.  

 
2 Förslag på etappmål redovisades den 7 april 2022, Se särskilt avsnitt nedan. 



 § 149 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) - KS-2022/591-1 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) : Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden

Viktiga utgångspunkter Ds 2022:11 

20 

• På EU-nivå ska Sverige verka för att energiskattedirektivet ändras 
så att flygbränslebeskattning inom EU blir tillåten. På kort sikt 
ska Sverige verka för att sådan flygbränslebeskattning inom EU 
möjliggörs genom bilaterala avtal mellan medlemsstater eller, 
ännu hellre, genom ett multilateralt avtal.  

• Transportstyrelsen har fått i uppdrag att lämna förslag på 
miljöstyrande start- och landningsavgifter för flyget.  

• Klimatdeklaration för långväga resor ska införas. Trafikanalys har 
fått i uppdrag att lämna ett förslag till obligatorisk deklaration vid 
marknadsföring och försäljning av långväga resor med flyg, tåg, 
buss och färja. 

• Krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle för flyget 
ska införas. 

I nedanstående avsnitt redovisas något mer ingående för några av 
ovanstående punkterna.  

3.1.4 Införande av reduktionsplikt inom flyget 

Reduktionsplikten innebär att leverantörer av flygfotogen blir 
skyldiga att blanda in biodrivmedel i fossil flygfotogen. Nivåer för 
hur mycket utsläppen ska minska föreslås för 2021 – 2030. Kravet på 
inblandning börjar på 0,8 procent 2021 för att successivt öka till 27 
procent 2030. Regeringen anför som skäl för sitt förslag att flygets 
klimatpåverkan ska minska för att bidra till att Sverige blir ett 
fossilfritt föregångsland. Att ersätta flygfotogen med biodrivmedel 
minskar växthusgasutsläppen och bidrar till att stärka svensk 
industris omställning till en biobaserad ekonomi. Ett krav på 
inblandning av biodrivmedel ökar också sannolikheten för 
spridningseffekter och att det internationella arbetet för ett 
fossilfritt flyg påskyndas. Riksdagen biföll förslaget och lagen 
började gälla från den 1 juli 2021. 
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3.1.5 Miljömålsberedningens förslag till etappmål för flygets 
klimatpåverkan 

Miljömålsberedningen (SOU 2022:15) lämnade ett delbetänkande 
till regeringen den 7 april 2022 med mål för konsumtionens 
klimatpåverkan, inklusive ett långsiktigt mål om att nå 
nettonollutsläpp till 2045 och mål för exportens klimatpåverkan. 
Vidare föreslås mål om att utsläppen från offentligt upphandlade 
varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i 
övrigt. Miljömålsberedningen föreslår även ett paket styrmedel och 
åtgärder inom detta område, inklusive ett krav att beakta de 
nationella klimatmålen i offentlig upphandling. För flyget föreslås 
mål om att inkludera det internationella flygets klimatpåverkan i 
Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål samt mål om att inkludera 
koldioxidutsläpp från inrikes flyg i etappmålet för inrikes 
transporter till år 2030. 

3.1.6 Miljöstyrande start- och landningsavgifter 

Riksdagen har beslutat om att Sverige ska införa miljöstyrande start- 
och landningsavgifter på Arlanda och Landvetters flygplatser. De 
nya bestämmelserna innebär att de flygplatsavgifter som utgör start- 
och landningsavgifter ska differentieras i förhållande till luftfartygs 
klimatpåverkan där renare flyg ska betala mindre än de flygplan som 
släpper ut mer koldioxid. Lagändringen gäller från 1 augusti 2021 
och innebär att differentierade och miljöstyrande avgifter tas med i 
Swedavias avgifter från år 2022 för Arlanda och Landvetter. 

3.1.7 Klimatdeklaration 

Trafikanalys redovisade i april 2020 förslag på hur det kan göras 
obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan för långväga resor med 
buss, tåg, flyg och färja i samband med försäljning och 
marknadsföring av sådana resor. I redovisningen föreslås en lag om 
klimatdeklarationer för långa resor med flyg, fartyg, tåg och buss. 
Syftet med den föreslagna lagen är att minska klimatpåverkan av 
långa resor genom att synliggöra en resas klimatpåverkan för en 
resenär innan köp. På så sätt kan den resenär som vill minska sin 
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klimatpåverkan till följd av en tilltänkt resa fatta ett mer 
välinformerat beslut. Myndigheterna som tillsammans lämnat 
förslagen konstaterar att rapportens lagförslag kräver vidare 
bearbetning och rekommenderar att regeringen fördjupar analyserna 
inom ett antal områden, bland annat förslagets förenlighet med EU 
rätten, hur resors klimatpåverkan ska bestämmas (metod), hur 
resors klimatpåverkan ska visas (visuell framställning), hur kontroll 
och tillsyn ska organiseras samt eventuella undantag från 
skyldigheten att lämna en klimatdeklaration. 

Regeringskansliet genomförde under hösten 2021 en 
remissrunda av en promemoria om förslag på klimatdeklarationer 
för långväga resor. I promemorian lämnades ett förslag till lag som 
innebär krav på transportörer att tillhandahålla klimatdeklarationer 
vid försäljning och erbjudande till försäljning av resor. Promemorian 
innehöll även ett förslag till förordning med närmare bestämmelser 
om klimatdeklarationers innehåll och omfattning och hur 
klimatpåverkan kan beräknas. Promemorian föreslog att kravet på 
klimatdeklarationer inledningsvis ska gälla endast för resor med flyg 
med motivet att flygbolagen genom befintliga regelverk för EU ETS 
och Corsia redan i dag har tillgång till data och uppgifter om 
flygresor som i hög grad också är ändamålsenliga för 
klimatdeklarationerna. För resor med personbil, buss, tåg och fartyg 
ser situationen annorlunda ut och hur klimatpåverkan från dessa 
färdmedel ska beräknas är oklar och behöver utredas vidare.  

3.2 Beaktande av Brommautredningens slutsatser 

I enlighet med mitt uppdrag ska jag i arbetet beakta de bedömningar 
och förslag som redovisas i promemorian Bromma flygplats – 
underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25). 
Nedan redogör jag översiktligt för bedömningar och förslag i denna 
utredning samt på vilket sätt jag beaktat dessa i mitt uppdrag. 

3.2.1 Promemorian Bromma flygplats – underlag för 
avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25) 

Statsrådet Tomas Eneroth tillkallade 2021 Magnus Persson som 
bokstavsutredare med uppdrag att ta fram underlag inför en 
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avveckling av driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats. 
Utredaren överlämnade ett betänkande i augusti 2021. 

Utredaren bedömer att Bromma flygplats kan avvecklas i förtid. 
Utredaren bedömer att regeringen, genom den ”mjuka bindning” 
som finns mellan riksdag och regeringen i frågan om nationellt 
basutbud, bör informera riksdagen om sin avsikt och sina skäl för att 
besluta att ta bort Bromma flygplats ur det nationella basutbudet. 
Utredaren föreslår även att regeringen informerar riksdagen om att 
regeringen avser ändra Swedavias bolagsordning och att regeringen 
tydliggör att man avser att ytterligare förtydliga sina förväntningar 
på Swedavia att leda avvecklingen av Bromma flygplats med 
intentionen att det ska ske i strukturerade former och i god ordning 
över en tidsperiod om tre till fem år. 

För att säkerställa att avvecklingen kan genomföras ”snarast” bör 
förutsättningsskapande beslut, som kan sätta i gång avvecklingen, 
fattas skyndsamt. Utredarens bedömning var att besluten kan vara 
på plats under 2022 och att Bromma flygplats skulle kunna vara 
avvecklad som flygplats tidigast 2025 och senast 2027. 

Utredaren bedömer att det krävs mer detaljerade undersökningar 
för att få en tydlig bild av förekomsten av föroreningar vid Bromma 
flygplats. Swedavias och statens ansvar för saneringen sträcker sig till 
att sanera marken till en risknivå som motsvarar nuvarande 
markanvändning. Kostnadsansvaret för en mer omfattande sanering 
inför bostadsexploatering är markägarens.  

Det finns inte några konkreta planer på att omvandla flygplatsen 
till stadsmiljö innan 2038 då arrendeavtalet löper ut. De 
bedömningar som utredaren tagit del av anger en värdering av 
marken på mellan 16 och 43 miljarder kronor. Det finns 
förutsättningar för en stor mängd bostäder och verksamhetsytor. 
Förutsättningarna begränsas bland annat av hur sanering sker och 
hur en hållbar mobilitet kan skapas. 

Den regionala tillgängligheten påverkas av en avveckling av 
Bromma flygplats. Utredaren menar att pandemins turbulenta 
strukturomvandling av inrikesflyget har en större påverkan på de 
regionala flyglinjerna och flygplatserna, än vad en avveckling av 
Bromma flygplats har. Med ett antal kompensatoriska åtgärder på 
Arlanda flygplats och för marktransporterna mellan Arlanda och 
Stockholm kan effekterna på den regionala tillgängligheten vid en 
avveckling av Bromma flygplats dämpas. 
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Med en avveckling av trafiken vid Bromma flygplats skulle ett 
stort antal personer få en minskad exponering för flygbuller, med 
positiva hälsoeffekter som följd. Utredaren bedömer att den 
sammantagna effekten av klimatpåverkande utsläpp inte entydigt 
pekar i vare sig ökande eller minskande riktning. Fortsatt utveckling 
av elflyg och ökad användning av fossilfria bränslen har större 
betydelse enligt utredaren. 

Det finns behov av att vidta åtgärder vid en avveckling av 
Bromma flygplats för att säkerställa kapacitet och 
tankningsmöjligheter för samhällsviktiga lufttransporter. Utredaren 
bedömer att det i praktiken är möjligt att flytta över det 
samhällsviktiga flyget till Arlanda flygplats mer eller mindre 
omgående. På sikt behöver denna flygtrafik ges bättre och mer 
effektiva förutsättningar vid Arlanda flygplats. 

Utredaren bedömer att det inte är lämpligt att flytta den 
samhällsviktiga helikoptertrafiken som bedrivs vid Bromma 
flygplats till Arlanda flygplats. På kortare sikt kan en tillfällig 
basering eller tankmöjligheter ges på befintliga helikopterflygplatser 
i Stockholmsområdet. På lite längre sikt skulle det kunna handla om 
samma sak vid Ullna, där Region Stockholm planerar att basera sina 
ambulanshelikoptrar. Den övriga samhällsviktiga verksamheten vid 
Bromma flygplats, som exempelvis verkstads- och 
underhållsverksamhet, är enligt utredaren möjlig att bedriva vid flera 
alternativa flygplatser. 

Utredaren bedömer att det kommer att finnas ledig kapacitet vid 
Arlanda flygplats under de närmaste åren. Det flyg som under 
samma tid skulle finnas på Bromma flygplats får därför plats, även i 
peaktid. Den långsiktiga kapaciteten för linjefarten vid Arlanda 
ligger dock utanför utredarens uppdrag. 

Utredaren bedömer att den utveckling som planeras för Arlanda 
flygplats i allt för hög grad fokuserar på utrikestrafik och transfer 
och därmed i för låg grad ser till de värden som point-to-point eller 
över-dagen-resenärer värdesätter. Arlanda flygplats bör 
”Brommafieras” enligt utredaren och erbjuda en tidseffektiv hela-
resan-upplevelse från det att flygplanet landar tills man tagit sig till 
sin anslutningsresa för att senare ta sig till sin målpunkt. 

Det är en komplex process enligt utredarens bedömning. En 
avveckling av Bromma flygplats och sanering av marken liksom 
etablering av verksamheter på en ny plats är en komplex process, 



 § 149 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) - KS-2022/591-1 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) : Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden

Ds 2022:11 Viktiga utgångspunkter 

25 

som inte kan förutsägas i alla sina steg. Planen kommer därför enligt 
utredaren med all säkerhet att behöva revideras, löpande. 

3.2.2 Mina reflektioner rörande Brommautredningen 

Jag har tagit del av den tidigare utredningen och gör i allt väsentligt 
samma bedömningar som den tidigare utredaren. Det gäller 
exempelvis avseende den osäkerhet som är förenat med att förutse 
framtiden för luftfarten, relationen med riksdagen och Swedavia, 
behovet av fördjupade markundersökningar kring förorenad mark 
och dialog med Stockholms stad om framtida användning, risk för 
att den regionala tillgängligheten påverkas vid en avveckling av 
Bromma flygplats, behovet av en ”Brommafiering” av Arlanda 
flygplats och förstärkning av kapaciteten i vissa funktioner och 
hantering av samhällsviktig luftfart. 

När det gäller avveckling av Bromma flygplats och överflyttning 
av flygtrafik till Arlanda flygplats gör jag dock en delvis annan 
bedömning. Denna diskrepans beror på, enligt min uppfattning, att 
våra utredningar har haft olika uppdrag. 

Den tidigare utredaren hade enligt uppdraget ett fokus på 
”snarast” möjligt. Jag har inte haft denna restriktion. Jag menar att 
det är viktigt att aktörerna ges rimliga möjligheter att anpassa sig till 
nya förutsättningar, för att minska risken för en försämrad 
konkurrenssituation och tillgänglighet. Med ytterligare 
tidsutrymme för en förflyttningsprocess ges bättre möjligheter för 
stegvis överflyttning, att verksamhetsflytt kan ske på frivillig grund 
och att den kan anpassas till de enskilda företagens förutsättningar. 
Dessa resonemang utvecklas senare i betänkandet.  

3.3 Flygtrafikens utveckling följer utvecklingen i 
omvärlden 

3.3.1 Persontrafik 

Flygtrafiken har ökat i Sverige under lång tid. Inrikesflyget och 
utrikesflyget var tidigare relativt jämnstora, men sedan tiden för 
flygets avreglering i början av 1990-talet och framåt har utrikesflyget 
stadigt vuxit. Samtidigt har inrikesflyget stagnerat.  
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Det svenska inrikesflyget avreglerades 1992. Åren före hade 
SAS/Linjeflyg en stark dominans med över 95 procent av marknaden 
för inrikesresor. Efter 1992 fick Sverige en av Europas mest 
liberaliserade och konkurrensutsatta inrikesmarknader.  

När flygmarknaden avreglerades, ökade konkurrensen genom att 
så kallade lågkostnadsbolag kom in på marknaden i början av 2000-
talet. På vissa sträckor ökade det totala passagerarantalet till följd av 
lågkostnadsbolagens inträde på marknaden, medan de mer 
traditionella nätverksbolagen kunde uppleva ett minskat antal 
passagerare på vissa sträckor. Framför allt påverkades 
nätverksbolagen negativt vad gäller antal passagerare i de fall de 
trafikerade samma flygplats som lågkostnadsbolagen.  

Finanskrisen 2008, medförde en nedgång i såväl inrikes- som 
utrikestrafiken. Från 2010 ökade återigen antalet passagerare. 
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Under 2019 hade efterfrågan på inrikes flygresor börjat minska 
genom en kombination av flera faktorer; den ekonomiska 
avmattningen, den svenska flygskatten, ett förändrat affärsresande 
och en ökad priskänslighet för flygresande. Uppmärksamheten 
kring klimathotet kan ha bidragit till den minskade efterfrågan. Men 
det som kom att bryta trafikutvecklingen, både utrikes och inrikes, 
var Covid-19-pandemin från årsskiftet 2019 - 20. Det är pandemin 
som enskild händelse som påverkat flygtrafiken mest under hela 
luftfartens moderna tid, se figuren ovan. 

Pandemins effekter drabbade den globala ekonomin. 
Restriktioner och stängda gränser fick stora konsekvenser för många 
företag och verksamheter. Antalet passagerare på svenska flygplatser 
föll snabbt under våren 2020 och i april och maj samma år nåddes en 
bottennotering med ca 98 procent färre passagerare i jämförelse med 
motsvarande månader under 2019. Luftfartssektorn fick minskade 
intäkter genom uteblivet resande under året och såväl flygbolag som 
flygplatser och leverantörer av flygtrafiktjänst redovisade 
omfattande förluster.  

En följd av pandemin innebar att flygbolag i princip ställde sina 
flygplansflottor på marken. Flygbolagen fick se över sina 
organisationsstrukturer och tillgångar. 

Tidigare nedgångar har varit tillfälliga och volymerna har återgått 
relativt snart till de nivåer som var innan respektive specifik 
händelse, för att sedan fortsätta att öka därefter. Hur 
återhämtningen kommer att vara efter pandemin är dock fortfarande 
oklar. Nedgången på grund av pandemin har varit betydligt större 
och mer långvarig än tidigare nedgångar.  

Under 2022 har Rysslands invasion av Ukraina gjort situationen 
i omvärlden mer konfliktfylld och svårare att förutse. Effekterna av 
invasionen påverkar bland annat flygtrafiken. Många länder har 
stängt sitt luftrum för ryska flygbolag. Ryssland har i sin tur svarat 
med att stänga sitt luftrum för europeiska flygbolag. Stängningen av 
det ryska luftrummet har inneburit stora konsekvenser för 
europeiska flygbolag avseende trafik mellan Europa och Asien. 
Därtill har EU fattat beslut om ett flertal sanktioner mot Ryssland 
som bland annat omfattar transport- och flygsektorn. Den 
geopolitiska situationen leder till stora konsekvenser för 
transportsystemet, men som helhet bör dessa inte bli lika påtagliga 
som under pandemin när industrier och hela länder stängde ned. 
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Före Covid-19-pandemin hade SAS, Braathens/BRA Flyg och 
Norwegian de största marknadsandelarna. Från 2005 till 2019 har 
SAS varit dominerande på den svenska inrikesmarknaden med 
omkring hälften av passagerarna. Under pandemin (2021) var SAS 
ännu mer dominerande än tidigare. Braathens/BRA respektive 
Norwegian hade cirka 30 procent respektive 19 procents andel av 
marknaden 2019. Både BRA Flyg och Norwegian har under 
pandemin genomgått företagsrekonstruktioner och har inte kunnat 
flyga under hela perioden. Fler flygbolag är verksamma på 
utrikesmarknaden jämfört med inrikesmarknaden. De fyra största 
bolagen är SAS, Ryanair, Wizz Air och Norwegian, som delar på 
hälften av marknaden. SAS dominerar med ca 24 procents 
marknadsandel i utrikestrafiken 2019. 

3.3.2 Frakttrafik 

Globaliseringen av ekonomin, produktion och handel är några 
viktiga drivkrafter bakom flygfraktens utveckling. Efterfrågan på 
högteknologiska produkter, IT, elektronik, kläder och 
kostnadsdrivande konsumtionsprodukter är kärnan i flygfrakten. 

Det finns tre kategorier av flygbolag som verkar inom 
fraktområdet. Första kategorin består av flygbolag med 
dominerande passagerartrafik. Flygbolagen bedriver främst 
fraktverksamhet genom att erbjuda överkapacitet i lastrummet inom 
det befintliga linjenätet, s.k. pax-belly kapacitet. Ungefär hälften av 
det totala fraktflyget i världen går som belly-frakt. Den andra 
kategorin, kombinerade flygbolag, är flygbolag som har expanderat 
på fraktmarknaden genom att vid sidan av ordinarie belly-kapacitet 
utveckla fristående fraktverksamhet för att bedriva reguljär trafik 
och ad-hoc flygningar. Den tredje kategorin utgörs av renodlade 
fraktflygbolag.  

Mängden frakt och post som transporteras med flyg utrikes ligger 
på nivåer som är ungefär tio gånger så höga jämfört med 
inrikestransporterna. Frakt och post i utrikestrafiken har fluktuerat 
under årens lopp. Under 2010-talet har utrikes flygfrakt stabiliserats 
på en något lägre nivå. Från 2013 haft utrikes flygfrakt haft en viss 
tillväxt. Inrikes frakt och post har haft en nedåtgående trend under 
de senaste decennierna.  
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Figur 3.2 Flygbefordran frakt och post inrikes, ton, 2005-2021 

 
Källa: Transportstyrelsen. 

Figur 3.3 Flygbefordran frakt och post utrikes, ton, 2005-2021 

 
Källa: Transportstyrelsen. 

3.3.3 Rörelser 

I inrikestrafiken har passagerarvolymen legat relativt stabilt under de 
senaste decennierna, men antalet landningar har minskat. Det kan 
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bero på att man med åren övergått till att använda större 
flygplansmodeller, som rymmer fler passagerare per flygning. Större 
flygplan än tidigare har även använts i utrikestrafiken, men där hålls 
antalet landningar uppe av en ökad passagerarvolym. Antalet 
landningar minskar dock stadigt för övrigt flyg, där bland annat 
taxiflyg, privatflyg, bruksflyg och skolflyg ingår. Privatflyget har 
minskat trendmässigt under lång tid och mer än halverades mellan 
2005 – 2020. Även taxiflyg minskade under perioden. 
 

Figur 3.4 Antal landningar på svenska trafikflygplatser 1960-2020 

 
Källa: Trafikanalys. 

3.4 Flyget har stor betydelse för Sveriges 
tillgänglighet – både i ett nationellt och 
internationellt perspektiv 

3.4.1 Transportsystemets betydelse 

En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera. 
Tillgängligheten möjliggör ekonomisk utveckling, jobbskapande 
och bostadsförsörjning och är därför av grundläggande betydelse för 
näringsliv och samhälle. Även om tillgänglighet kan skapas utan 
mobilitet, är resor och transporter av stor betydelse för ett väl 
fungerande näringsliv och samhälle.  

Resor ger möjlighet för människor att ta sig till och från olika 
platser. Det handlar om betydelsen av exempelvis mänskliga möten, 
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utbyte av tankar och idéer, möjlighet att bo på en plats och arbeta 
eller studera på en annan. 

Transporter är också helt avgörande för näringslivets möjligheter 
att verka och utvecklas. Det handlar till exempel om transporter av 
råvaror, insatsvaror och färdiga produkter eller tjänster.  

I ett historiskt perspektiv innebar utbyggnaden av 
snabbtågstrafiken att järnvägen tog marknadsandelar av flyget i de 
stora stråken i landet. Järnvägen har potential att fortsätta den 
utvecklingen genom utbyggnaden av höghastighetståg och nattåg till 
den europeiska kontinenten med mera. En omställning av 
transportsystemet påskyndas om det blir lättare för medborgare och 
näringsliv att välja klimatsmarta alternativ. 

Ett välutvecklat, väl fungerande och tillförlitligt transportsystem, 
där olika trafikslag samverkar effektivt, bidrar till grundläggande 
tillgänglighet, regional utveckling och i förlängningen ett ökat 
välstånd och högre livskvalitet i hela landet och ger förutsättningar 
för att hela Sverige ska kunna leva. 

3.4.2 Sveriges geografiska förutsättningar 

Sverige är ett avlångt land som ligger i utkanten av Europa, och har 
stora avstånd till marknader som är viktiga för svenskt näringsliv. 
Flyget spelar en viktig roll genom snabba transporter som 
överbryggar långa fysiska avstånd.  

Både Sverige som helhet och Stockholmsregionen är beroende av 
väl fungerande internationella relationer, en god internationell 
tillgänglighet och att Sverige hålls ihop nationellt med ett effektivt 
nav för flygtrafiken i Stockholm. 

3.4.3 Sveriges beroende av omvärlden 

Sverige har en lång och framgångsrik historia av att vara såväl en 
industri- som en kunskapsnation. Industrin och den industrinära 
tjänstesektorn står för en femtedel av landets 
bruttonationalprodukt. Sveriges ekonomi är nära sammanflätad med 
den övriga världsekonomin genom handel med varor och tjänster, 
investeringar, flöde av kapital och arbetskraft mellan olika länder. 
Tjänster spelar en allt större betydelse för exporten. Industrin och 
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den industrinära tjänstesektorn står tillsammans för nästan 77 
procent av det samlade exportvärdet.  

Stockholm är Sveriges huvudstad med rikets ledning och har 
nästan 23 procent av Sveriges befolkning i Stockholms län. 
Stockholm är även en betydande tillväxt- och kunskapsregion. Av 
världens största företag som har verksamhet i Norden finns den 
största andelen av huvudkontoren, på minst nordisk nivå, i 
Stockholms län. Forskningen visar att placeringen av ett företags 
huvudkontor är viktig då företagens forsknings- och 
utvecklingscentra ofta lokaliseras till huvudkontoren. Detta visar på 
Stockholms betydelse för Sverige. 

3.4.4 Flygtrafikens bidrag 

Flygtrafiken bidrar till tillgänglighet med snabba förbindelser över 
långa avstånd till nationella och internationella destinationer. Den 
tillgänglighet flyget skapar bidrar till stärkt konkurrenskraft, 
regional utveckling, ökad sysselsättning, och ekonomisk utveckling 
i Sverige.  

De snabba flygförbindelserna ger näringslivet tillgång till 
kompetens, kapital, leverantörer, kunder och marknader i andra 
delar av landet eller i andra delar av världen. Flyget ger också 
människor möjlighet till kulturellt utbyte och att träffa släkt och 
vänner. 

3.5 Arlanda flygplats har en särställning som nav i 
det svenska flygplatssystemet och som 
multimodal bytespunkt 

Arlanda flygplats är Sveriges största flygplats och har med sin 
dominerande storlek, det stora nationella- och internationella 
linjeutbudet och närhet till Sveriges huvudstad en särskild betydelse 
för Sverige. Arlanda flygplats knyter ihop landet med sin 
navfunktion för både inrikes och utrikes flygtrafik genom att 
erbjuda direktlinjer till både nationella och internationella 
destinationer. Genom detta bidrar Arlanda flygplats till nationell 
och internationell tillgänglighet för stora delar av Sveriges 
befolkning och näringsliv.  
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Övriga svenska flygplatser har även de en viktig roll. De bidrar 
med både nationell och internationell tillgänglighet och till 
resandeunderlag för de direktlinjer som utgår från Arlanda flygplats. 
Huvudstadsflygplatser i våra grannländer har också betydelse för 
svenska medborgare och näringsliv. De bidrar med internationell 
tillgänglighet. Arlanda flygplats utmärker sig dock i förhållande till 
övriga flygplatser genom att den har flyglinjer som bidrar till både 
nationell och internationell tillgänglighet. Arlanda flygplats är 
genom sina nationella och internationella flyglinjer viktig för 
utvecklingen och tillväxten för olika delar i Sverige. 

Som Sveriges största flygplats, med en omfattande flygtrafik, 
finns möjlighet för Arlanda flygplats att spela en viktig roll i 
omställningen av flygtrafiken. En betydande del av allt flygbränsle i 
Sverige tankas på Arlanda flygplats. Genom att erbjuda flygbränsle 
som bidrar till lägre klimatpåverkan kan Arlanda flygplats spela en 
viktig roll i flygets omställning till fossilfrihet.  

Med åtgärder som bidrar till att ställa om flyget, kan Arlanda 
flygplats också bli en förebild för andra flygplatser i Norden, Europa 
och världen. Som global förebild i flygets omställning kan Arlanda 
flygplats ta marknadsandelar från andra flygplatser i Europa – under 
förutsättning att flygplatsen är attraktiv, smidig att använda och har 
tillräcklig kapacitet.  

Jag ser Arlanda flygplats som en nationell tillgång för Sverige. Det 
är därför, utifrån mitt perspektiv, viktigt att flygplatsen på ett aktivt 
sätt kan bidra till omställningen av flyget, möjliggör 
destinationsutveckling samt kan leverera konkurrenskraftiga 
tjänster till flygbolag, medborgare och näringslivet i övrigt. 

3.6 Luftfarten kommer att öka i omfattning och 
genomgå ett teknikskifte – både utifrån nya 
energikällor och med utvecklade farkoster 

Två nutida stora omvärldshändelser skakar om vårt samhälle. 
Coronapandemin (2020-) ledde till en aldrig tidigare skådad 
flygmarknadskollaps som är långt från återhämtad. Den andra 
händelsen, Rysslands invasion av Ukraina (2022-), har hittills inte 
fått påtagliga effekter på flygmarknaden, även om rusande 
bränslepriser inom kort kommer att göra flygresor dyrare. Det ryska 
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luftrummet är stängt för bland annat Skandinavien och innebär en 
påverkan på hur vissa flyglinjer, exempelvis Asientrafiken, kan 
genomföras av flygbolagen och flygtrafikledningen. Det råder 
sammanfattningsvis en osäkerhet kring vad omvärldens oro och 
instabilitet kan komma att få för samhällskonsekvenser, det är en 
trend som fortsätter. Coronapandemin kommer sannolikt få 
långvariga effekter på flygresandet i Sverige och tidigast om fem år 
bedömer branschkännare att flygmarknaden återhämtat sig till de 
efterfrågenivåer som rådde före pandemin. Men om detta kommer 
ske beror också på hur andra företeelser och trender utvecklas, till 
exempel kriget i Europa. Nedan redogörs för tre trender inom 
samhället och tre trender inom transportsystemet och 
flygmarknaden som bedöms vara av betydelse för detta uppdrag. 

3.6.1 Samhällets och samhällsekonomins utvecklingstrender 

Ökad instabilitet och omvärldsoro 

Politisk polarisering mellan öst och väst ger instabilitet i Europa och 
övriga världen med ökade risker för eskalering av konflikter som 
snabbt kan få ekonomiska och politiska konsekvenser. 
Säkerhetsproblem (krig eller hot om krig i närområdet och hot om 
terroristaktiviteter) behöver hanteras. Ökat fokus på säkerhet 
kommer prägla utvecklingen i olika former och kommer sannolikt 
märkas både på samhälls- och individnivå.  En tilltagande politisk 
och säkerhetspolitisk oro i Europa och övriga världen leder till nya 
samarbeten. Sveriges och Finlands ansökan i maj 2022 om 
medlemskap i NATO innebär en ny säkerhetsordning i vårt 
närområde. Ekonomiska sanktioner bilateralt och multilateralt på 
grund av Rysslands krigföring riskerar få global spridning som i sin 
tur påverkar världshandel och ekonomisk tillväxt. 

Globaliseringen är fortsatt stark 

Det finns tecken på minskad globalisering, nationalistisk expansion 
och separatistiska strömningar i flera länder. Men teknisk 
utveckling, handel och kulturella utbyten är något som stora delar av 
världens befolkning idag har tillgängligt, oberoende av geografisk 
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tillhörighet. Städer och regioner konkurrerar om att attrahera 
människor och företag på en global arena. Den globala handeln 
förväntas vara stabil i förhållande till den globala tillväxten. En mer 
tjänsteorienterad ekonomi fortsätter ställa krav på global 
handelsstyrning, men förutsätter politiska beslut om globala 
ekonomiska frågor från Peking till Washington. 

Demografiska rörelser mot storstäder som förändrar den 
ekonomiska geografin 

Sveriges folkmängd väntas öka till nästan 13 miljoner människor år 
2060. Urbaniseringen i Sverige fortsätter och koncentreras till de 
större städerna som får en allt viktigare roll som mötesplats och 
drivhus för innovation och tillväxt. Stockholms befolkning ökar och 
år 2050 beräknas Stockholms län ha över 3 miljoner invånare. Ett 
ökat arbetspendlande kommer att leda till att Mälardalen som region 
blir viktigare. Glesbygdskommuner i alla landsändar förutses få en 
minskande folkmängd och en växande andel äldre.  

De genomsnittliga inkomsterna i Sverige fördubblas till år 2060. 
Produktiviteten i hela ekonomin väntas öka med ca 1,7 procent per 
år i genomsnitt fram till 2060. Utvecklingen blir något svagare än 
under 1990- och delar av 2000-talet. 
Efterfrågan på tjänster förväntas öka, vilket gör att 
produktivitetsutvecklingen i tjänstesektorn blir allt viktigare. 

Näringslivet rör sig i allt högre utsträckning från marknadsmodeller 
baserade på produkter och tjänster till att sälja lösningar.  
 

3.6.2 Transportsystemets och flygmarknadens 
utvecklingstrender 

Krav på anpassningar till miljö och förändrat klimat 

Utsläppen från transporter är en växande global utmaning. Tuffare 
styrmedel kan förväntas. Kraven på kvalitet i utemiljön ökar när 
städernas folkmängd växer och städerna blir tätare. 
Klimatförändringarna leder till ökade risker för översvämningar, 
skred och andra hot mot infrastrukturen. För att nå regeringens mål 
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om en fossilfri transportsektor behöver inte minst flygsektorn göra 
mer för att nå fossilfrihet. För att internalisera flygets 
samhällsekonomiska kostnader behövs styrmedel som inkluderar 
åtgärder som minskar klimatpåverkan och styr mot effektivare 
flygplan, ökad andel förnybara drivmedel och mer klimatanpassade 
rutter. Omställningen av luftfarten behöver innebära att flygplanet 
drivs fram av andra energikällor än fossilt flygbränsle. 
Uppfinningsrikedomen och produktivitetsutvecklingen är hög, 
vilket troligtvis kommer att leda till processer som möjliggör 
produktion och logistik av den nya fossilfria flygtekniken. Framtida 
flygplan kommer ha både annan och lägre bränsleförbrukning, lägre 
utsläpp av kväveoxider och minskat buller i jämförelse med flygplan 
som produceras idag.  

Men transporterna ökar 

Generellt förutses trafiken fortsätta att öka i världen liksom i 
Sverige. De stora flödena tenderar att koncentreras i befolkningstäta 
områden. Internationella transporter får allt större betydelse för 
samtliga trafikslag. Förändringar i världshandelsmönstret påverkar 
särskilt sjö- och luftfartens marknader. Flygtrafiken väntas öka men 
den svenska inrikestrafiken förväntas att uppleva en svag 
återhämtning efter pandemin och når en platåfas som är lägre än de 
senaste 30 årens nivåer efter avregleringen av inrikesflyget. Det är 
utrikestrafiken som står för tillväxten. Allt fler resenärer kan resa 
och de genomför fler och längre flygresor. Andelen tjänsteresor 
minskar, medan resande till semesterorter, släkt och vänner kommer 
att öka. Frakt med flyg tycks vara på uppgång. Ökningen är 
internationell och sker främst i Asien och mellan Asien och Europa. 
Inte minst e-handeln bidrar till flygfraktens tillväxt. Flygfrakten 
transporteras både ombord på renodlade fraktflyg och i 
passagerarplan. Kapacitetsbrist bedöms uppstå såväl i det svenska 
luftrummet som för infrastrukturen på Arlanda flygplats inom de 
närmaste 20 åren. 
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Ökad digitalisering och automatisering 

Digitaliseringen har potential att radikalt förändra samhället och 
transporter med självlärande teknik (lärande maskiner och artificiell 
intelligens) där det fysiska smälter samman med digitala 
beskrivningar av det fysiska. Digitaliseringen är en viktig 
förutsättning för automatisering av olika tjänster i 
transportsystemet, elektroniskt informationsutbyte mellan föremål 
och för utveckling av exempelvis förarlösa farkoster och fordon. 
Mängden digital information växer och ökad automatisering ställer 
nya krav på fordon, informationssystem och infrastruktur där krav 
på säkerhet och kvalitet kommer att öka och integritetsfrågor blir 
allt viktigare. Cybersäkerhet är en samhällsfråga som inte bara berör 
transportsektorn. Utsatta system är flygtrafikledning och andra 
kommunikationssystem. Transportkedjor och det ihopkopplade 
transportsystemet kan innebära att resor och transporter med olika 
färdsätt kan kombineras och paketeras för att uppnå mer effektiva 
och hållbara transportlösningar. Drönare skapar nya möjligheter och 
kan användas för allehanda uppgifter och användningsområden både 
för att transportera passagerare och frakta varor. Ny infrastruktur 
för drönare kommer utvecklas i städer och vid transportnav som 
exempelvis hamnar och flygplatser som komplement till den 
existerande transportinfrastrukturen.  

3.6.3 Prognos flygpassagerare 

Passagerarutvecklingen under senaste tjugoårsperioden fram till och 
med 2019 visar på två distinkt skilda utfall för inrikestrafiken 
respektive utrikestrafiken. Medan utrikestrafiken närmast 
fördubblades från 16 till 31 miljoner årspassagerare så visar 
inrikestrafiken en stagnation med en stabil platå på omkring 7 
miljoner årspassagerare.  
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Figur 3.5 Antal passagerare på svenska flygplatser inrikes, utrikes och 
totalt 2005–2019 

 
Källa: Transportstyrelsen. 

 
Redan innan coronapandemins utbrott inleddes i mars 2020 hade 
den svenska flygtrafiken dock börjat mattas av med en miljon färre 
flygpassagerare år 2019 jämfört med föregående år. Sedan kollapsade 
den svenska flygmarknaden våren 2020 med 98 procent färre 
flygpassagerare under april och maj 2020 jämfört med samma 
månader 2019. Totalt för helåret 2020 minskade antalet flygresenärer 
i Sverige i linjefart och charter med 75 procent vilket motsvarade 
marknadsnivån för 40 år sedan. Under 2021 återhämtade sig 
efterfrågan något men passagerarantalet låg fortfarande 70 procent 
lägre jämfört med tiden före pandemin.3 Vid tiden för detta 
utredningsarbete befinner sig svenska flygmarknaden i en relativt 
stark återhämtningsfas med omkring halverat passagerarantal 
jämfört med samma period 2019.  

Det råder delade meningar om hur länge det dröjer innan den 
svenska flygmarknaden (antalet passagerare) har återhämtat sig till 
förpandemiska nivåer4. Enligt IATA:s senaste scenariobedömning 
av flygmarknaden i Europa är kommer det att dröja till år 2024 innan 
man har återhämtat sig, ACI Europe bedömer att det sker mellan 

 
3   Återhämtningen 2021 jämfört med 2020 var 15 procent. 
4 Jag har under utredningsarbetet inte sett någon bedömning av Ukrainakrigets 
marknadskonsekvenser då det är ännu för tidigt avgöra. 
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2024 och 2026, medan Swedavias senaste bedömning för den svenska
flygmarknaden landar i en återhämtning någon gång mellan 2025 och
2027. Transportstyrelsen och Trafikverket tror däremot att det
dröjer uppemot 10 år innan återhämtningen är nådd och det gör även
LFV som prognosticerar flygplansrörelser5.

Figur 3.6 Antal passagerare inrikestrafik, utfall och prognos till år 2040.

Källa: Trafikverket.

Återhämtningstakten ser olika ut beroende på marknadssegment
och region, men generellt är de flesta överens om att utrikestrafiken
återhämtas snabbare medan inrikestrafiken, som efter initialt snabb
återhämtning, stagnerar och landar på en platå som ligger på en lägre
nivå än vid tiden före pandemin. Skälen är en mix av bland annat
flygskam, digitalisering av möten och distansarbete samt konkurrens
från andra trafikslag. Däremot skiljer det sig åt mellan olika delar av
landet. I stora delar av Norrland är flyget det trafikslag som kan
upprätta en rimlig tillgänglighet till övriga landet och där kan
inrikestrafiken komma att växa vidare inte minst på grund av
pågående och framtida industrisatsningar.

En osäkerhetsfaktor för marknadsutvecklingen är vad som
kommer ske med konkurrenssituationen inom inrikesflyget.

5 Eurocontrol för däremot ett annat prognosresonemang i senaste uppdatering från April
2022, där man tror att Europa (mätt i antalet flygrörelser är återhämtad redan under år 2024)
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H istoriskt sedan avregleringen av inrikesflyget 1992 har åtminstone
de fem största inrikeslinjerna haft en mer eller mindre kontinuerlig
konkurrens av mellan minst två flygbolag. Inte sällan har både
Arlanda och Bromma flygplatser varit en del av
konkurrensförutsättningarna, där pris och utbud har använts för att
konkurrera om resenärerna. Flyglinjer utan konkurrens finns det
många av och där har både prisbild och utbud ändå varit stabila och
konkurrenskraftiga över tiden, beroende på konkurrens från andra
trafikslag eller flygplatser. I andra fall saknas alternativ till flyget och
där har ändå utbudet varit tillräckligt förutom i de fall där staten
behövt gå in och beslutat om allmän trafikplikt och upphandlat
flygtrafiken utifrån transportpolitiska motiv. I ytterligare ett antal
fall har reguljär inrikestrafik upphört utan att återkomma, bland
annat under pandemin. Jag anser att en väl fungerande konkurrens
avseende inrikesflyget i Sverige är essentiellt för flygkunderna. Det
finns gott om exempel där en flyglinje som gått från en
konkurrensutsatt marknad till en monopolmarknad resulterat i ett
försämrat utbud och försämrad prisbild. Min bedömning är det finns
en rad osäkerheter för inrikesflygets framtid, och jag anser därför att
staten ska fortsätta ta ansvar för transportpolitiskt motiverad
flygtrafik till Arlanda.

Figur 3.7 Antal passagerare utrikestrafik, utfall och prognos til l år 2040

Källa: Trafikverket.
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Utrikestrafiken har sedan 1980-talet vuxit ifrån inrikestrafiken och 
står för en allt större andel av det svenska flygresandet. År 2040 
kanske endast var åttonde resenär flyger inrikes. Globalisering och 
handelsrelationer har varit viktiga faktorer bakom utrikesflygets 
snabba utveckling. Under de senaste 15-20 åren är fritidsresandets 
ökning, främst kopplad till lågprisflygets priser och utbud, som varit 
den viktigaste förklaringen till den snabba volymökningen från vissa 
svenska flygplatser som exempelvis Arlanda. 2019 stod 
fritidsresandet för 7 av 10 flygresor från Arlanda flygplats. En 
planerad utökning av utbudet gör att mycket talar för en fortsatt 
trafiktillväxt. De främsta skälen som kan bromsa denna utveckling 
är faktorer som påverkar priskänsliga fritidsresenärer och inkluderar 
framför allt bränslepriser och införande av styrmedel för att ge 
incitament för ett klimatsmart flygande. Jag anser att det är positivt 
om Sverige får fler flyglinjer, inte minst vid Arlanda flygplats, i och 
med att det bidrar till att tillgängligheten till och från Sverige ökar, 
vilket i förlängningen är positivt för samhällsekonomin. 

Prognos flygrörelser 

LFV pekar i sin prognos för flygrörelser att huvudscenariot är en 
återhämtning motsvarande 2019 års nivå kommer först år 2030. Det 
beror enligt LFV på en svagare ekonomisk tillväxt, pandemins 
effekter på branschen, beteendeförändringar och ekonomiska 
styrmedel för flygets omställning. Överflygningar över Sverige 
kommer öka under perioden liksom utrikestrafiken, medan LFV 
bedömer att inrikestrafiken kommer stagnera markant mätt i antalet 
rörelser. 
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Figur 3.8 Antal årliga luftrumsrörelser 2019-2030, utifrån huvud-, låg- 
respektive högscenario (antal respektive procent i förhållande till 
2019) 

 
Källa: Luftfartsverket. 

Prognos frakt 

Prognosen för flygfrakt är i dagsläget osäker. Som jag beskrivit 
tidigare har den svenska flygfraktens volym minskat de senaste åren 
och påverkades vidare av avbrott i produktion av varor och 
komponenter som pandemin orsakade. Produktionen och även 
godslogistiken inklusive flygfrakt har börjat återhämtningen. Inte 
minst pandemin visade på flygfraktens betydelse till exempel för 
distribution av läkemedel. Andelen gods som transporteras med 
flyg6 är i vikt räknat mycket låg sett till andra trafikslag, men det rör 
sig oftast om högvärdigt gods med krav på mycket korta ledtider. 
Tyvärr saknas uppgifter om värdet på det flygfraktade godset. 
Exempel på flyggods är högteknologi, elektronik, läkemedel men 
även andra icke-skrymmande varor. Makroekonomiska faktorer 
talar definitivt för att flygfrakten kommer öka. Utveckling av global 
handel, mer ekonomiskt välstånd för fler i världen samt ökad 
befolkning är exempel på vad som över tiden, med beaktande av 
dagens omvärldsoro, kommer att driva upp flygfraktmarknaden. 
Sverige är en exportberoende ekonomi och jag konstaterar att 

 
6 Flyggodset transporteras på tre sätt, dels flygfrakt i flygplan som endast transporterar gods 
(freighters), dels frakt som transporteras med passagerarflyget (belly), samt med lastbil 
(trucking).  
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flygfrakten har en naturligt viktig roll här. Arlanda flygplats är idag 
den största flygplatsen i Sverige för flygfrakt med ungefär hälften av 
marknaden. 

Utblick flygmarknaden och nya luftfarkoster vid horisonten 

Min bedömning är sammanfattningsvis att den svenska 
flygmarknaden kommer att fortsätta växa, helt enkelt därför att 
Sveriges geografi och ekonomi behöver den tillgänglighet som flyget 
ger. Det finns idag inget som talar för att efterfrågan på 
fritidsresande till och från Sverige kommer minska, snarare gäller 
den motsatta trenden. Affärsresandets andel av flygresandet 
kommer dock troligen fortsätta minska. För att möjliggöra en 
tillväxt av flygmarknaden behöver flyget ställa om snabbt för att 
även luftfarten ska nå beslutade klimatmål. Detta kommer behöva 
åstadkommas både genom flygbranschens egna ansträngningar för 
teknisk innovation, och genom ekonomiska styrmedel samt genom 
offentligt stöd, inte minst till utvecklingen av tillgängligt fossilfritt 
flygbränsle. 

Utvecklingen av nya fossilfria luftfarkoster går framåt i snabb 
takt även om mycket arbete återstår bland annat med certifiering för 
kommersiell trafik. Drönare går från att vara små hobbyprylar till 
användning i större skala inom många områden, från 
godstransporter till samhällsnödvändiga funktioner. De fördelar 
som lyfts är bland annat kortare transporttider i städer för varor och 
resenärer, minskad trängsel och minskade utsläpp. Nackdelar kan 
vara kopplade mot en eventuell osäkerhet kring de nya 
luftfarkosternas miljöpåverkan och säkerhet. Så kallade eVTOLs7 
kommer använda så kallade vertiports8 för att som flygtaxi i luften 
ta passagerare från exempelvis Arlanda flygplats till Stockholm city. 
Denna del av flygmarknaden kallad Urban Air Mobility (UAM), 
med nya mindre fossilfria luftfarkoster, kommer successivt att 
påverka det svenska luftrummet och det kommer att ställas krav på 
regelverket för att integrera dessa farkoster med mer traditionell 
flygtrafik. Jag bedömer att det kommer behövas förändringar både 
på flygplatser och i luftrummet, där bland annat ett gemensamt 

 
7 electric Vertical Take Off and Landing 
8 Vertiports varierar i storlek men kan finns i stadsmiljö, i anslutning till flygplatser eller på 
andra platser där efterfrågan på flygtaxi -eVTOL – finns. 
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europeiskt ramverk (U-space) finns framtaget som ska möjliggöra 
en säker och effektiv integration av dagens och framtida 
obemannade luftfarkoster. 

3.7 Swedavias ekonomiska förutsättningar 

Svenska staten bestämmer Swedavias verksamhetsmål och vissa 
ramar för verksamheten genom bolagsordningen. I bolag med 
statligt ägande har verksamhetsföremålet sin grund i riksdagens 
beslut. Swedavia har i samhällsuppdrag att inom ramen för 
affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av den svenska 
transportsektorn och bidra till de av riksdagen beslutade målen. 

Swedavia har två rörelsesegment i verksamheten, flygplats- 
respektive fastighetsverksamhet. Swedavias verksamhet finansieras 
med de intäkter som verksamheten genererar. Inom 
flygplatsverksamheten äger, driver och utvecklar Swedavia de tio 
flygplatser som ingår i nationellt basutbud. Swedavia delar in 
flygplatsverksamheten i två delar, ”aviation business9” och 
kommersiella tjänster. I de kommersiella tjänsterna inryms 
uthyrning av lokaler, bilparkering och angöring samt tjänster för 
resenärer som och bland annat reklam och IT.  

Inom fastighetsverksamheten äger, driver och förvaltar Swedavia 
byggnader och markfastigheter i anslutning till Swedavias tio 
flygplatser. I denna verksamhet ingår bland annat ägande, utveckling 
och förvaltning av exploaterbar mark på och omkring Swedavias 
flygplatser. 

Swedavias intäkter från ”aviation business” motsvarade 63 
procent av nettoomsättningen för 2019. Resterande intäkter avsåg 
bland annat bilparkering och angöring, ”retail, food & beverage” 
samt fastighetsintäkter. 

Swedavia kommer med stor sannolikhet att behöva betydande 
kapitaltillskott i syfte att finansiera framtida investeringar. Som en 
konsekvens av en obruten trafiktillväxt under många år startade 
Swedavia år 2013 Utvecklingsprogram för Arlanda flygplats för att 
höja kapaciteten inom olika områden och därmed positionera 
flygplatsen som den ledande i Norden. Däremot har bolagets 

 
9 I ”aviation business” ingår resenärstjänster, start- och landningstjänster, säkerhetskontroll, 
terminal- och undervägstjänster, assistanstjänster för personer med funktionsvariationer och 
infrastruktur för marktjänster. 
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ekonomiska förutsättningar, som en konsekvens av pandemin och 
den kollapsade flygmarknaden, väsentligt förändrats även om 
återhämtningen nu har fått fart. Investeringstakten av planerade 
kapacitetshöjande åtgärder har bromsats eller stoppats tills vidare. 
Arlandas investeringströskel behöver minska för att kunna 
möjliggöra nödvändiga kapacitetshöjande åtgärder både på kortare 
och längre sikt. En direkt åtgärd som regeringen vid behov kan ta 
initiativ till är att staten ger Swedavia kreditgarantier genom att låta 
bolaget låna upp kapital via Riksgälden.  

Det krävs kommersiella argument för att en statlig finansiering 
av en flygplats skall accepteras i enlighet med EUs statsstödsregler. 
Det är rimligen lättare att motivera kommersiella argument för ett 
statligt kapitalskott om ett bolag också har privata ägare. Därmed 
finns det argument att släppa in ett privat ägande i Swedavia. Det är 
också vanligt att flygplatser utanför Sveriges gränser har privata 
ägare, till mindre del. En privatisering av Swedavia skulle innebära en 
process där Swedavias affärsverksamhet, utan någon 
myndighetsuppgift i bolagsform (Swedavias nuvarande struktur), 
stegvisa överlåts helt eller partiellt till privata ägare. Företag 
investerar mer och bygger upp sin kapitalstock när de privatiseras 
och detta får stöd i flera akademiska studier, eftersom statliga företag 
oftast inte kan uppbringa medel till så stora investeringsprogram. 
Stora investeringsbehov kan med andra ord vara ett 
privatiseringsmotiv. En delprivatisering av Swedavia kan därmed få 
positiva ekonomiska effekter för investeringsbehovet, medan staten 
ännu kvarstår som huvudägare. 

Av de flygplatser som ingår i moderbolaget Swedavia är sannolikt 
endast de större flygplatserna med flest passagerare lönsamma. Det 
skulle innebära flygplatser som exempelvis Arlanda, Landvetter och 
Sturup. Därför är det förmodligen svårt att finna privata investerare 
som är villiga att investera i hela Swedavia.  

Ett sätt att attrahera privat kapital skulle vara ett bolagisera 
Swedavias kommersiella verksamhet. Swedavia har en relativt stor 
kommersiell verksamhet som innefattar exempelvis restauranger, 
parkeringar och kommersiella fastigheter. Skulle dessa verksamheter 
inrymmas i ett eget bolag är det förmodligen möjligt att attrahera 
privat kapital. 
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4 Tidplan och åtgärdssamband 

4.1 Åtgärder för utveckling av Arlanda flygplats 

I detta kapitel redovisas en översiktlig bild av de åtgärder som 
bedöms som viktiga för utveckling av Arlanda flygplats, luftrum, 
anslutande transport- och energiinfrastruktur och transporter. 

Det råder ett visst samband och beroende mellan olika åtgärder, 
vilket har betydelse för genomförandet i stort. För att åstadkomma 
en hållbar utveckling och få ut största möjliga nytta av varje enskild 
åtgärd, finns behov av att se åtgärdsförslagen i ett sammanhang. 
Åtgärderna kan också behöva följa en gemensam tidsram. Flera av 
åtgärderna påverkar förutsättningarna för andra åtgärder. Det kan 
därför vara viktigt att utvecklingen inom de olika områdena i 
möjligaste utsträckning sker parallellt och i rätt takt. 

För att klara av kraven på en hållbar utveckling samtidigt som 
trafikvolymerna ökar behöver insatser för omställning till 
fossilfrihet, utveckling av Arlanda flygplats och utveckling av 
kringliggande infrastruktur och transporter med mera påbörjas i god 
tid. Det råder långa ledtider för flera åtgärder som krävs. Det finns 
flera viktiga hållpunkter för utvecklingen. Beslut om framtiden för 
Bromma flygplats är en av flera hållpunkter för utvecklingen. 

Kostnaderna för att genomföra föreslagna åtgärder varierar. 
Höga kostnader är framför allt förknippade med förstärkt kapacitet 
i olika funktioner. Åtgärderna är tänkta att finansieras genom såväl 
statliga, regionala som kommunala anslag, men också genom 
Swedavia och dess kunder. Frågan om finansiering kan även 
aktualiseras hos andra aktörer. Beslutsprocessen för enskilda 
åtgärder är beroende av vilka intressen och beslutsfattare som är 
involverade. 

De tidsperspektiv som anges kopplat till genomförande av olika 
åtgärder får ses som indikativa. För genomförande av flera av 
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åtgärderna kan det även krävas avgöranden i flera instanser i enlighet 
med gällande bestämmelser, till exempel avseende fysisk planering 
och miljöprövning. 

4.2 Översiktlig tidplan och väsentliga åtgärder 

I figuren nedan redovisar jag en översiktlig tidplan för de mest 
väsentliga delarna av planen för Arlanda flygplats. I figuren ges en 
indikation i tid för när olika åtgärder bör vidtas. Det föreligger 
betydande osäkerheter, varför detta får ses som en översiktlig 
skattning av tidsperspektivet.  

De åtgärder som lyfts fram i figuren har grovt delats in i fem olika 
områden. Åtgärder vid Arlanda flygplats och luftrummet är 
markerade i blått. Åtgärder kring transport- och 
infrastrukturförsörjning till och från Arlanda är markerade i rött. 
Åtgärder som avser energiförsörjning är markerat i grönt. Åtgärder 
som har bäring på Styrning av Swedavia och avveckling av Bromma 
flygplats är markerade i grått. Därtill finns även angivet i säkring av 
redundans i ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv.  
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4.2.1 Arlanda flygplats och luftrum 

Arlanda flygplats behöver ”Brommafieras”. Ledtiderna behöver 
kortas, framför allt för de passagerare som reser över dagen. 
Swedavia behöver även säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i 
bansystem och terminaler. Det är för mig oklart om och när det kan 
bli aktuellt med ytterligare rullbanekapacitet. Swedavia bedömer 
dock att taket för rullbanekapaciteten nås under andra delen av 2030-
talet. Prognoser för det framtida flygandet är behäftat med stor 
osäkerhet av flera skäl, jag uppfattar dock sannolikheten som 
tillräckligt hög för att arbetet med att öka kapaciteten på Arlanda 
bör intensifieras.  

Det finns därför behov av att Swedavia omgående vidtar 
förberedande åtgärder för att säkerställa kapacitet i bansystem och 
terminaler. Det bör genomföras på ett sådant sätt att en eventuell 
miljöprövning inte fördröjs ytterligare. Jag räknar vidare med att 
förstärkningar i terminalfunktionen sker löpande. Swedavia bör även 
skapa en samlad plats och terminal på Arlanda för kommersiellt 
allmänflyg inklusive samhällsviktigt flyg. För att öka effektiviteten i 
luftrummets användning bör luftrummet fortsatt moderniseras. 

4.2.2 Transport och landinfrastrukturförsörjning 

Marktransporterna på väg och spår till och från Arlanda ska vara 
robusta och ha en god tillgänglighet. Det behövs en förbättrad 
samordning mellan samhällsplanering, bostadsbyggande, 
transportinfrastruktur och kollektivtrafik. Jag föreslår därför att 
regeringen under 2023 beslutar om en Arlandaförhandling med 
berörda regioner och kommuner för detta ändamål. Initialt ges 
uppdrag till Trafikverket att ta fram underlag till 
Arlandaförhandlingens fortsatta arbete. En sådan förhandling ska 
bland annat ta fram konkreta åtgärder för ökad kollektivtrafik till 
och från Arlanda med målet om en minst 60 procent 
kollektivtrafikandel senast 2030. Enligt mitt förslag betyder detta 
bland annat att stationsavgiften på Arlanda tas bort och biljettpriset 
på Arlanda Express minst halveras. För att klara det senare föreslår 
jag ett särskilt regeringsuppdrag till en förhandlingsman att inleda 
förhandlingar med A-Train om sänkta biljettpriser. Förhandlingarna 
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bör vara avslutade 2025. Parallellt med detta ser jag även att det sker 
kapacitetsförstärkningar i infrastrukturen. Nuvarande avtal med A-
Train löper ut år 2050. Regeringen bör därför även ta fram en 
inriktning i god tid för hur en fortsatt snabbtågspendel kan bedrivas 
efter avtalets utgång.  

4.2.3 Energiförsörjning 

Enligt Sveriges klimatpolitiska mål ska Sverige vara nettonollutsläpp 
senast år 2045. Min uppfattning är att flyget inte utgör något 
undantag. Det krävs därför en övergång till fossilfria flygbränslen. 
Enligt den kunskap som finns idag kommer ett fossilfritt flyg att 
innebära att bränslet kommer att bestå av el, elektrobränsle, 
biobränsle och eventuellt vätgasteknik. Om den senare också ska 
uppfattas som fossilfri är det av vikt att exempelvis elproduktionen 
sker fossilfritt. 

En rad åtgärder behövs. Jag föreslår därför ett tidigt 
regeringsuppdrag till en flygbränslekommission med uppgiften att 
redovisa konkreta åtgärder (finansiering, produktion, logistik 
etcetera) inklusive etappmål för svensk storskalig produktion av 
fossilfritt flygbränsle för att nå klimatmålen. Flygbranschen har 
själva satt som mål att allt inrikes flyg ska vara fossilfritt 2030. En 
viktig del av att stödja omställningen är därför mitt förslag att från 
2030 göra Bromma flygplats helt fossilfri. Flygplatsen kan tjäna som 
ett ”show-room” för utveckling av det hållbara flyget. Under tiden 
fram till avvecklingen av Bromma flygplats 2035 behöver Arlanda 
bygga ut sin kapacitet av energiförsörjning och infrastruktur för 
fossilfritt flyg på Arlanda som då ska inkludera Brommas fossilfria 
trafik. Det är därefter viktigt att Arlanda behåller positionen som ett 
internationellt föredöme för hållbart flyg. 

4.2.4 Styrning av Swedavia och Bromma flygplats 

Avtalet för Bromma flygplats löper ut 2038. Det finns möjlighet till 
annan markanvändning, som inkluderar många nya bostäder. Det 
ställer dock krav på sanering av föroreningar i marken. 
Omfattningen av detta är oklar och behöver utredas.  
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Jag ser behov av att regeringen tydliggör hur man ser på Bromma 
flygplats samt ger tydlig styrning till Swedavia genom förändrad 
bolagsordning, uppdragsmål och inriktning för avveckling av 
Bromma flygplats. Förhandling behöver inledas med Stockholms 
kommun avseende framtida användning av flygplatsområdet. 
Fördjupade markundersökningar behöver genomföras för att kunna 
bedöma kostnaden för hantering av föroreningar samt hur 
kostnaderna för detta kan fördelas. Jag föreslår att Bromma flygplats 
avvecklas vid ingången av 2035.  

4.2.5 Beredskaps- och totalförsvarsperspektiv 

Jag har inte haft möjlighet att fullt ut analysera vilka konsekvenser 
som en avveckling av Bromma flygplats kan ha i ett beredskaps- och 
totalförsvarsperspektiv. Jag ser därför behöv av en kompletterande 
analys med fokus på hur man kan minimera konsekvenserna och 
eventuella negativa effekter av en avveckling av Bromma flygplats. 
En sådan analys bör kunna påbörjas under 2022.  

4.3 Dialog och uppföljning av åtgärderna 

Arlanda flygplats är ett nationellt intresse. Det är därför enligt min 
uppfattning viktigt att planering och genomförande av 
utvecklingsinsatserna följs upp på en övergripande nivå av berörda 
myndigheter respektive av regeringen. 

Det kommer att krävas en kontinuerlig dialog mellan de aktörer 
som berörs, med hänsyn till de beroenden som finns mellan olika 
åtgärder och verksamheter. Inom flera områden finns det redan idag 
etablerade forum för dialog om verksamheten och utvecklingen av 
den. Myndigheternas eller regeringens uppföljning av utvecklingen 
bör, enligt min uppfattning, inte ersätta vare sig en sådan dialog eller 
de olika aktörernas ansvar för sina respektive verksamheter. 

För att inte riskera att tappa fokus eller fart, kan det enligt min 
bedömning vara lämpligt att åtgärdsplanen följs upp i samband med 
en eller flera kontrollstationer. I samband med dessa 
kontrollstationer kan det vara lämpligt att pröva aktuell situation 
avseende aktuell trafikutveckling och vidtagna eller genomförda 
åtgärder i förhållande till den övergripande åtgärdsplanen och vid 
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behov vidta ytterligare åtgärder om så krävs. Jag anser att en första 
kontrollstation bör genomföras år 2025 på initiativ av regeringen. 
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5 Åtgärder för utveckling av 
Arlanda flygplats 

5.1 Terminalerna ska moderniseras och bli mer 
attraktiva för passagerarna med korta ledtider 

Förslag: Swedavia bör intensifiera arbetet med att minska 
ledtiderna för passagerare, inte minst för passagerare som reser 
över dagen. 

Swedavia bör omgående påbörja förberedelserna för att 
förstärka kapaciteten för uppställningsplatser. 

Samarbetet mellan olika aktörer bör utvecklas. Ett gott 
samarbete mellan olika aktörer vid planering, genomförande av 
utvecklingsinsatser och vid operativ drift bidrar till att ge 
passagerare och transportköpare goda förutsättningar. Det kan 
bidra till korta ledtider och att flygplatsen upplevs som attraktiv. 

5.1.1 Nuläge och utveckling på kort och medellång sikt 

Innan pandemin var hanteringen av inrikestrafiken och 
utrikestrafiken uppdelad mellan Arlandas terminaler, där terminal 2 
och 5 hanterade utrikestrafiken medan terminal 3 och 4 hanterade 
inrikestrafiken. Swedavia har påbörjat en integrering av utrikes- och 
inrikestrafiken; under pandemin användes endast terminal 5 och då 
för både för utrikes och inrikes flygtrafik. Sommaren 2022 kommer 
bolaget att öppna terminal 4 och därefter kommer båda terminalerna 
att hantera utrikes- respektive inrikestrafik10. Detta innebär enligt 
Swedavia att infrastrukturen kan nyttjas mer effektivt och ge 

 
10 Terminal 4 kommer endast kunna hantera inrikes samt Schengen. Non-Schengen kommer 
hanteras vid terminal 5 och liksom tidigare vid terminal 2. 
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fördelar av att inrikestrafiken och utrikestrafiken inte har peak vid 
samma tidpunkt. Sommaren 2023 kommer Arlanda att driftsätta en 
gemensam incheckning och säkerhetskontroll för terminal 4 och 5, 
som kommer ligga i anslutning till nuvarande terminal 5. Det 
kommer då finnas rullband (så kallad ”people mover”) mellan 
terminal 4 och 5 samt mellan pir A och B i terminal 5 för att 
underlätta för resenärernas förflyttningar mellan terminalerna. 

Terminal 2 öppnades för trafik 2022 och kommer ha kvar en egen 
incheckning och säkerhetskontroll. Terminal 3 som används för 
regionalflyget kommer tills vidare hållas stängd. Regionalflygets 
avgångar och ankomster kommer i stället spridas ut på terminal 4 
och 5 vid terminalernas Gater eller på uppställningsplatser utanför 
terminalerna.  

Enligt Swedavia kommer befintlig terminalkapacitet, med de 
åtgärder som nu genomförs eller kommer genomföras, att kunna 
hantera upp till 35 miljoner årspassagerare11. Därefter behövs ny 
terminalkapacitet. Min bedömning är att detta blir aktuellt någon 
gång i mitten av 2030-talet. 
 

Figur 5.1 Översikt över terminalstrukturen vid Arlanda flygplats 

 
Källa: www.swedavia.se. 

 
11 Med full implementering av Utvecklingsprogram Arlanda (Swedavia), 
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Ledtider skiljer Arlanda från Bromma 

Bromma flygplats uppfattas som lättillgänglig. Det tar kort tid för 
passagerare att ta sig igenom terminalen och ut från flygplatsen till 
vidare marktransport. Det är delvis en designfråga, men framför allt 
beror det på Arlandas storlek i förhållande till Bromma. Arlanda med 
sina 4 terminaler och tio gånger större passagerarvolym uppfattas 
inte ha lika snabba flöden och ledtider. Det gäller för passagerare 
både i transfer och som har Arlanda som start- eller slutdestination. 
Jag har ställt frågor till Swedavia om ledtiderna på Arlanda och 
Bromma för ankommande och avresande passagerare, vilket framgår 
av tabellerna nedan. 

Ledtider i Arlandas terminaler 

Arlanda är en betydligt större flygplats än Bromma och det betyder 
längre ledtider, vilket framgår av tabellerna nedan. Terminal 5 har 
längst avstånd från terminalens mest avlägsna uppställningsplats, 
men för närmare belägna uppställningsplatser minskar avståndet och 
således även ledtiden. Avståndet är visserligen längre än vad som 
gäller för uppställningsplatserna vid Bromma flygplats, men 
skillnaden i tid för Arlandas närmast belägna uppställningsplatser 
uppgår då endast till ett fåtal minuter, vilket visas i tabellerna nedan.  
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Figur 5.2 Tid i minuter för ankommande passagerare 

sa

 
Källa: Swedavia. Not: * Inkluderar bussresa och fem minuters väntetid. 

 

Figur 5.3 Tid i minuter för avgående passagerare 

av

 
Källa: Swedavia. Not: * Inkluderar bussresa och fem minuters väntetid. 

 
Om resenärens flyg ankommer (eller avgår) från terminal 2 eller 3 
(som är stängd tills vidare) är differensen till Bromma några minuter, 
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både i terminalen till ankomsthall och vidare till marktransport som 
buss och taxi. I terminal 4 är ledtiderna något längre eftersom piren 
i Terminal 4 kopplas ihop med ankomst- och avgångsfunktionen i 
terminal 5. Förhoppningsvis ska rullband (”people movers”) mellan 
terminalerna minska ledtiderna markant. Särskilt lång ledtid har 
Arlandaresenärer till hyrbil (och buss från terminal 4 och 5). 
Terminalerna 2, 3 och 5 på Arlanda flygplats har dock omedelbar 
närhet till Arlanda Express  

Ledtider i terminal, Bromma 

Brommaresenärer utan incheckat bagage kan ta sig från flygplanet 
till taxin eller bussen på några minuter. Ytterligare ett par minuter 
till så nås tvärbanan eller hyrbilen. Det finns i stort sett inga avlägsna 
uppställningsplatser på Bromma, även om det kan variera någon 
minut beroende på var flygplanet parkerar.  

Uppställningsplatser för flygplan 

Swedavia konstaterar i sitt underlag till mig att tillgängligheten av 
uppställningsplatser för flygplan intill Arlandas terminalbyggnader 
under normala marknadsförhållanden underskrider behovet av 
uppställningsplatser. Ett underskott av kapacitet leder till att 
flygplan måste parkeras på avstånd från terminalerna (remote 
parkering) och flygresenärer lämnas och hämtas med buss vilket 
förlänger ledtiderna substantiellt. 

Inrikestrafiken, liksom stora delar av utrikestrafiken, är 
peakbetonad. År 2019 var inrikestrafikens efterfrågan på kapacitet i 
peak motsvarande 135 procent jämfört med tillgänglig 
terminalansluten infrastruktur. Gapet mellan efterfrågan och 
tillgänglighet hanteras med remoteuppställning. I utrikesterminal 5 
var efterfrågan i peak år 2019 motsvarande 125 procent av 
kapaciteten och föranledde remoteuppställningar. Utifrån 
slotansökningar12 och justeringar från enstaka bolag för år 2022 har 
behovet av uppställningsplatser prognostiserats till cirka 95 procent 
av behovet i planeringsstadiet för år 2022. Swedavia kommenterar att 
”förseningar och andra operationella svårigheter samt inflexibel 

 
12 Ansökan om ankomst- och avgångstider vid flygplatsen 
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infrastruktur” medför att många flygplan står i remoteuppställning 
även under tider då kapaciteten motsvarar behovet, till exempel 
under innevarande år. 

Hantering av ’Brommafiering’ 

Stockholm är den viktigaste målpunkten för resenärer till och från 
Arlanda och Bromma. Det är därför viktigt att Swedavia och Arlanda 
flygplats fokuserar på att minska ledtiderna i relationen från terminal 
till marktransport med destination till och från Stockholm. Gör man 
det kommer även andra resenärer, transferresenärer, att gagnas. Det 
är min uppfattning att Swedavia aktivt i den operativa planeringen 
ska prioritera så att inrikestrafiken får korta ledtider i terminalen där 
så är möjligt, eftersom en omfattande del av inrikespassagerarna har 
dagsförrättningar i Stockholm. Vidare måste antalet 
uppställningsplatser användas mer effektivt för att undvika 
remoteuppställningar som på ett betydande sätt förlänger resenärers 
ledtider. En integrering av terminal 4 och 5 kan enligt Swedavia bidra 
med att förbättra utnyttjandet och det är av vikt att bolaget aktivt 
reducerar antalet flygplan och resenärer som hamnar vid 
remoteuppställningar på flygplatsen. 

Samarbete mellan aktörer på flygplatsen 

Jag har fört diskussioner med olika aktörer som finns på Arlanda 
flygplats. Jag bedömer att stor del av verksamheten och samarbetet 
mellan olika aktörer fungerar bra, samtidigt som det finns 
indikationer på att samarbetet och samverkan på flygplatsen kan 
utvecklas. 

Det är viktigt med effektiva processer vid flygplatsen, som möter 
resenärernas och transportköparnas behov, för att flygplatsens 
attraktivitet ska öka. Swedavia kan inte lösa detta själv, utan det 
handlar om att alla aktörer vid flygplatsen behöver samarbeta på ett 
bra sätt, för att man tillsammans i slutändan ska möta passagerarnas 
och transportköparnas behov. Det vore önskvärt om alla aktörer på 
flygplatsen kan ställa sig bakom en övergripande vision eller målbild 
om vad flygplatsen ska utvecklas till. 
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Jag kan exempelvis konstatera att gränskontrollverksamheten har 
en stor betydelse för passagerarnas ledtider och om de ska uppleva 
flygplatsen som attraktiv eller inte. Här är det viktigt att Swedavia 
och Polismyndigheten som är ansvarig för 
gränskontrollverksamheten har ett bra samarbete, såväl på kort som 
på lång sikt. Det är viktigt att det råder ett bra samarbetsklimat 
mellan Swedavia och Polismyndigheten för att man ska finna 
gemensamma lösningar på olika problem och möjligheter. Det är 
utifrån mitt perspektiv önskvärt att Polismyndigheten i 
gränskontrollverksamheten använder modern teknik och moderna 
processer, utan att riskera kvalitet och säkerhet i 
gränskontrollverksamheten, för att bidra till effektiva flöden genom 
flygplatsen. Det är därför önskvärt att Polismyndigheten prioriterar 
resurser för att utveckla denna verksamhet, samtidigt som det är 
viktigt att Swedavia möjliggör så bra förutsättningar som möjligt för 
Polismyndigheten att verka på flygplatsen i form av lokaler och 
utrymme. 

5.2 Samhällsviktigt flyg ska ges bra förutsättningar 
för verksamheten 

Förslag: Swedavia bör samla kommersiellt allmänflyg13 och 
samhällsviktigt flyg på ett område vid Arlanda flygplats för att 
säkerställa effektiva förutsättningar för denna flygtrafik vid 
flygplatsen. Detta gäller oberoende av en eventuell avveckling av 
Bromma flygplats eller inte. 

5.2.1 Bakgrund 

Verksamhet vid Bromma flygplats 

På det arrenderade området bedrivs flygplatsverksamhet samt ett 
flertal andra verksamheter med anknytning till luftfartsverksamhet. 

 
13 Allmänflyg; benämning på all civil luftfart utom det tunga trafik- och charterflyget. Termen 
lanserades som en svensk motsvarighet till det engelska General Aviation för att ersätta det 
missvisande ordet sportflyg. Till allmänflyg hör yrkesmässigt bruksflyg som skolflyg, 
fotoflyg, rundflyg och linjetaxi samt allt privatflyg, till exempel segelflyg, motorflyg, firmaflyg 
och flygsport. I luftfartsbestämmelserna går gränsen för allmänflygplan vid en högsta startvikt 
av 5 700 kg. (Källa: Nationalencyklopedin) 
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Flygplatsverksamheten och flygtrafiken har varit relativt omfattande 
och uttryckt i antal ankommande och avresande passagerare har 
flygplatsen legat på tredje plats under de närmaste åren före 
pandemin efter Arlanda flygplats och Göteborg Landvetter 
flygplats. 

Flera av de företag som bedriver verksamhet vid flygplatsen har 
en direkt koppling till Swedavia:s roll som flygplatsoperatör. Men 
det finns även andra verksamheter baserade vid flygplatsen, till 
exempel underhållsföretag affärsflyg och annat icke reguljärt flyg 
med mera.  

Vid en stegvis eller fullskalig avveckling av Bromma flygplats 
behöver olika verksamheter lokaliseras om. Vissa verksamheter kan 
flyttas till Arlanda flygplats, så som kommersiellt allmänflyg och 
samhällsviktiga flygtransporter. 

Begreppet samhällsviktiga lufttransporter omfattar framför allt 
ambulansflyg, statsflyg, militärt flyg samt polisflyg enligt Swedavia. 
Under 2019 var det knappt 1400 rörelser på Bromma flygplats med 
samhällsviktigt flyg. Trafikvolymen för denna typ av transporter har 
varit relativt konstant mellan åren. Därtill kommer 
helikoptertransporter. 

Dagens situation vid Arlanda flygplats 

På Arlanda flygplats förekommer statsflyg, militärt flyg och 
ambulansflyg. Under åren 2019 – 2021 förekom omkring 2200 
rörelser med samhällsviktigt flyg på Arlanda. På flygplatsen finns 
även helikoptertrafik i form av Polismyndighetens etablering. 
Arlanda flygplats nuvarande miljötillstånd medger endast en 
begränsad mängd helikopterrörelser, där polisens verksamhet redan 
idag använder en större del. Swedavia anser, vid en avveckling av 
Bromma flygplats, att ytterligare samhällsviktig helikoptertrafik inte 
bör förläggas till Arlanda flygplats. Istället bör denna verksamhet 
etableras på annan plats i Stockholmsregionen. 

I dagsläget är allmänflyget, som även det samhällsviktiga flyget är 
en del av, utspridd på Arlanda flygplats. Swedavia:s bedömning är att 
det i dagsläget inte finns utrymme att omhänderta allt allmänflyg 
som bedrivs vid Bromma flygplats på Arlanda flygplats utan 
kapacitetsförstärkning avseende uppställningsplatser. En översyn 
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för att åtgärda denna situation har initierats, men behöver 
projekteras och genomföras för att säkra att den trafik med 
allmänflyg som bör flytta över till Arlanda flygplats också kan flyttas 
till Arlanda flygplats. Vid en eventuell förtida avveckling av Bromma 
flygplats i närtid anser Swedavia att prioritet bör ges åt det 
samhällsviktiga flyget. Det får plats på Arlanda flygplats, dock med 
en initialt lägre servicenivå än önskvärt.  

Vid en konsolidering av samhällsviktigt flyg från Bromma 
flygplats till Arlanda flygplats skulle verksamheten initialt behöva 
delas upp på två olika uppställningsytor. Detta medför att 
omlastning av patienter mellan flygplan och ambulans inte kan ske i 
hangarer, vilket är ett starkt önskemål från operatörerna. 

För närvarande pågår markundersökningar och förberedande 
utredningar för att anlägga ett nytt område för allmänflyg, där 
parkering Alfa idag är belägen. Inga investeringsbeslut är ännu 
fattade av Swedavia. 

På området planeras tillsammans med Fortifikationsverket en 
hangar för regeringsflygplanen. Utrymme är också avsatt för en ny 
bas för Kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA), likaså 
finns utrymme avsatt inom området för det kvalificerade 
allmänflyget som idag är verksamt på Bromma flygplats. Området 
omfattar inte plats för privat allmänflyg, skolflyg eller liknande 
aktiviteter. Området kommer även att kunna bidra till en ökning av 
kapaciteten vid Arlanda flygplats vad gäller så kallad remote 
flygplansparkering.  

5.2.2 Behov av ytterligare åtgärder 

Det är av betydelse att det kommersiella allmänflyget och 
samhällsviktigt flyg ges bra verksamhetsförutsättningar vid Arlanda 
flygplats. Detta gäller oberoende av en eventuell avveckling av 
Bromma flygplats eller inte. En avveckling av Bromma flygplats kan 
dock påverka tidplanen och ställa krav på ett visst tempo i 
genomförandet. Det är därför viktigt att beslut om Bromma 
flygplats tas med viss framförhållning.  

Ett samlat område för kommersiellt allmänflyg inklusive 
samhällsviktigt flyg bör säkerställas för att ge effektiva 
förutsättningar för sådan trafik vid Arlanda flygplats. 
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5.3 Goda premisser för godstransporter är av vikt 

Godstransporter har stor betydelse för att hela Sverige ska fungera, 
även vid påfrestningar för samhället i stort. Stora tunga långväga 
transporter med sjöfart och järnväg, kompletteras med snabba 
flygtransporter och flexibel distribution med lastbil. Ett väl 
fungerande transportsystem, där trafikslagen samverkar, skapar 
förutsättningar för effektiva godstransporter, vilket har en stor 
betydelse för det svenska näringslivets internationella 
konkurrenskraft.  

Ökade fraktmöjligheter som en följd av ökad internationell 
tillgänglighet leder till effektivitetsvinster för företag som agerar på 
en internationell marknad. Möjligheten att kunna frakta varor 
snabbt och enkelt ger större möjligheter till specialisering, vilket 
leder till högre effektivitet. Jag konstaterar att godstransporter ofta 
går via passagerarflyg, så kallad ”bellyfrakt”. Det visar på betydelsen 
av att utveckla direktlinjer inom passagerarflyget, även för 
näringslivets tillgänglighet till godstransporter med flyg.  

5.4 Kapaciteten för rullbanor, taxibanor och 
uppställningsplatser måste kunna möta 
efterfrågan över tid 

Förslag: Swedavia bör verka för att det även på sikt ska finnas 
tillräcklig kapacitet vid flygplatsen i förhållande till den 
efterfrågan som finns. Swedavia bör därför med full kraft påbörja 
och vidta de förberedande åtgärder som krävs för att kapaciteten 
för starter och landningar på Arlanda vid behov ska kunna utökas. 
Dessa insatser bör innefatta alla typer av åtgärder, från exempelvis 
införande av parallella mixade operationer14 vid nuvarande 
rullbanor (start- och landningsbanor), till att bygga fler av- och 
påfarter i taxi- och rullbanesystemet, införande av 
trängselavgifter och byggande av en ny parallell rullbana. Allt i 
syfte att förstärka kapaciteten. De förberedande åtgärderna bör 
genomföras på ett sådant sätt att en eventuell 

 
14 Parallella mixade operationer; innebär att man både landar och startar på bägge 
parallellbanorna samtidigt oberoende av varandra (Källa: Luftfartsverket). 
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miljöprövningsprocess ska kunna påbörjas utan ytterligare 
fördröjning. 

För att utnyttja flygplatsens kapacitet effektivt och undvika 
språnginvesteringar på grund av extrem koncentration av trafiken 
till vissa peaktider föreslår jag differentierade men kraftiga 
höjningar av trängselavgifterna när Swedavia kan påvisa trängsel i 
rullbanekapaciteten, i luftrummet, i flygplatsens 
terminalkapacitet eller uppställningsplatser eller vid en 
kombination av påverkan på kapaciteten i dessa funktioner. 
Avgifternas nivå och tidpunkten för deras införande bör vara ett 
strategiskt beslut som fattas av Swedavia. 

5.4.1 Bakgrund 

Arlanda flygplats har tre rullbanor, där flygplan startar och landar, 
samt taxibanor som förbinder rullbanorna med terminalområdet. 
Två av rullbanorna är parallella (bana 1 och 3) med en separation på 
2 300 meter, vilket innebär att banorna kan användas oberoende av 
varandra. 
 

Figur 5.4 Bansystemet vid Arlanda flygplats (rull- och taxibanor) 

 
Källa: www.swedavia.se. 

 
Kapaciteten på Arlanda flygplats uppgår i dagsläget till 84 rörelser 
per timme, med nuvarande sätt att använda rullbanorna. I dagsläget 
tillämpas segregerade parallella operationer. Denna metodik innebär 
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att man landar på den ena parallellbanan och startar på den andra. 
Detta bananvändningsmönster används normalt vid högre 
trafikintensitet.  

I figuren nedan presenteras antal rörelser vid Arlanda och 
Bromma flygplatser för en viss dag under 2019 respektive 2022. 
Antalet rörelser och de högsta peakarna under 2022 ligger på en 
betydligt lägre nivå jämfört med det som var fallet för 2019. 

Det totala antalet rörelser per timme för en typdag under 2019, 
summerat för Arlanda och Bromma flygplats, överstiger endast vid 
några enstaka tillfällen den maximala kapacitet som finns vid Arlanda 
flygplats. Vid en överflyttning av flygtrafiken från Bromma till 
Arlanda flygplats bedömer Swedavia att en viss konsolidering 
kommer att ske, varför antalet överflyttade rörelser sannolikt skulle 
ligga på en lägre nivå. I figuren nedan har Swedavia uppskattat att 
cirka 50 procent av rörelserna flyttas över till Arlanda flygplats vid 
en konsolidering av trafiken.
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För att kunna hantera den maximala trafikvolymen krävs att båda 
parallellbanorna är tillgängliga, att det inte finns några begränsningar 
avseende påfarter och avfarter till rullbanorna, att det finns taxibanor 
och uppställningsplatser i tillräcklig omfattning så att trafiken kan 
avvecklas utan att det ska bli köbildning, att lågfartstrafiken kan 
avvecklas på samma sätt som idag med i huvudsak lågfartskurser vid 
sidan om SID15-trafik samt att siktförhållandena motsvarar CAT I-
förhållanden16 eller bättre, ingen vindpåverkan, normala 
väderförhållanden i övrigt och att bromsverkan på rullbanan är god. 

När antalet rörelser närmar sig flygplatsens kapacitetstak blir 
systemet känsligt för störningar. Svåra väder- och vinterförhållanden 
kan i en sådan situation ge betydligt större följdförseningar jämfört 
med när det finns utrymme för fler rörelser. Det kan ställa krav på 
att kapacitetsåtgärder vidtas i ett tidigare skede, redan innan 
kapaciteten för bansystemet nått det absoluta kapacitetstaket. 

Kapaciteten i bansystemet är möjlig att utöka genom olika typer 
av åtgärder, steg 2 till 4 enligt fyrstegsprincipen. Nedan beskrivs 
dessa möjliga åtgärder översiktligt: 

• Införande av ”satellitbaserade kurvade inflygningar” (steg 2-
åtgärd) skulle ge möjlighet till en dynamisk användning av 
parallellbanorna. Detta ger möjlighet att bättre sekvensera 
flygplan i inflygningen och utöka landningskapaciteten. Detta 
kräver dock, enligt Swedavias bedömning, en förändring i 
gällande miljötillstånd för Arlanda flygplats. 

• Genomförande av åtgärder för att möjliggöra mixade parallella 
operationer. Det ställer bland annat krav på systemstöd och 
förändrad bemanning i flygledartornet, men också utökad 
maskinpark för att ha båda parallellbanor i drift samtidigt (steg 2- 
och 3-åtgärder). Med införande av mixade parallella operationer 
kan kapaciteten öka till uppskattningsvis cirka 90 rörelser per 
timme.  

• Utökning av antalet av- och påfarter på Bana 1 och Bana 3, för att 
åstadkomma en effektiv trafikavveckling vid dessa rullbanor (steg 
3-åtgärd). 

 
15 SID; Standardväg för utflygning från flygplats 
16Om sikten på landningsbanan eller vertikalsikten väntas underskrida vissa värden ska 
flygtrafikledningen vidta förberedande åtgärder för att aktivera utökade säkerhetsavstånd 
vilket bidrar till lägre kapacitet. Källa: Luftfartsverket. 
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• Förlängning av bana 3, vilket ger möjlighet till fullt nyttjande av 
parallella mixade operationer (steg 3-åtgärd).  

• Byggande av en ny bana 4 eller tredje parallell bana (steg 4-
åtgärd), vilket skulle öka rullbanekapaciteten med nästan 50 
procent. 

Vid mixade parallella operationer finns även möjlighet att övergå till 
så kallad variabel slotshantering på flygplatsen. Det innebär att 
antalet slots tillåts variera beroende på antalet ankomster respektive 
starter, och inte som idag med 42 starter och 42 landningar. Detta 
ger i sig inte någon utökad kapacitet, däremot kan rull- och 
taxibanesystemet användas mer optimalt över tid. 

Det är viktigt att hänsyn tas till kapacitetssituationen i sin helhet 
inom flygplatsen. Åtgärder som förstärker kapaciteten i rullbanor 
och taxibanor behöver koordineras med åtgärder som förstärker 
kapaciteten för uppställning av flygplan och för passagerarflöden i 
terminalerna. 

Även om det kan dröja många år innan behovet av en ny rullbana 
uppstår är ledtiden lång för förberedande undersökningar, nytt 
miljötillstånd, projektering och byggande av en rullbana. Det 
handlar uppskattningsvis om cirka 15 till 20 år. Det är därför viktigt 
att vidta förberedelser för att möjliggöra en så kort processtid som 
möjligt. Sådana åtgärder behöver sannolikt genomföras oberoende 
av ställningstagande kring avvecklingen av Bromma flygplats, men 
kan komma att behöva tidigareläggas med något år om Bromma 
flygplats avvecklas före år 2038 då nuvarande arrendeavtal löper ut 
enligt Swedavias bedömningar. 

5.4.2 Regelverk avseende slots 

Övergripande förutsättningar 

Rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för 
fördelning av ankomst- och avgångstider (slots) vid gemenskapens 
flygplatser anger förutsättningar för hur tilldelning av kapacitet ska 
genomföras. Bestämmelserna inkluderar bland annat när en flygplats 
ska samordnas eller tidtabellsanpassas, vilka principer som ska vara 
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gällande vid tilldelningen av ankomst- och avgångstider samt vilken 
instans som ansvarar för olika delar inom området. 

Både Bromma och Arlanda flygplatser är för närvarande 
samordnade flygplatser och omfattas således av bestämmelserna i 
förordningen. Airport Coordination Sweden (ACS) utsågs 2013 av 
Transportstyrelsen till samordnare för flygplatserna. För denna 
koordinering fastställs tilldelningsparametrar två gånger per år 
(sommar- respektive vintertidtabell) och hänsyn tas då till bland 
annat tekniska, driftmässiga och miljömässiga faktorer. 

Tilldelning av ankomst- och avgångstider 

Serier av ankomst- eller avgångstider tilldelas lufttrafikföretag på 
begäran och utgör tillstånd att använda flygplatsstrukturen för start 
och landning under den tidtabellperiod som begäran avser. Om 
lufttrafikföretaget kan visa att det har utnyttjat serien under minst 
80 procent av tiden för perioden är lufttrafikföretaget berättigat till 
samtliga tider i samma serie under nästa motsvarande 
tidtabellsperiod, vilket benämns som historiska rättigheter. 

Om inte alla berörda lufttrafikföretags önskemål om ankomst- 
och avgångstider kan tillgodoses, så ska enligt gällande regler 
kommersiell luftfart prioriteras, och då särskilt luftfart i regelbunden 
trafik och seriemässig luftfart i icke-regelbunden trafik. 
Åretrunttrafik har företräde om flera ansökningar finns. 

Om en begäran om ankomst- eller avgångstid inte kan 
tillmötesgås ska lufttrafikföretaget bli informerat om närmaste 
alternativa tillgängliga ankomst- eller avgångstid. 

Har lufttrafikföretaget inte utnyttjat sina tilldelade ankomst- 
eller avgångstider till minst 80 procent ska samtliga ankomst- och 
avgångstider i serien, enligt gällande regelverk, placeras i den så 
kallade ankomst- och avgångsreserven, såvida inte skälen till att de 
inte utnyttjats är utanför lufttrafikföretagets kontroll, exempelvis 
om luftrummet har stängts. 

Enligt gällande regelverk finns det idag möjlighet att överföra en 
ankomst- och avgångstid från en linje, eller ett slag av lufttrafik till 
en annan linje, eller annat slag av lufttrafik om det drivs av samma 
lufttrafikföretag inom samma flygplats. Överföring kan under vissa 
förutsättningar även ske inom en koncern samt bytas, en mot en, 
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mellan lufttrafikföretag. Sådana överföringar bygger på att 
lufttrafikföretagen vill överföra eller byta tider. 

På linjer där det råder allmän trafikplikt får medlemsstaten 
reservera de ankomst- och avgångstider som krävs för den planerade 
trafiken vid en samordnad flygplats. I dagsläget finns trafik med 
allmän trafikplikt på Arlanda flygplats. Det finns enligt 
Transportstyrelsen ankomst- och avgångstider reserverade för all 
flygtrafik som är upphandlad och där det krävs ankomst- och 
avgångstider. 

Tillfällig reglering under pandemin 

Under pandemin har tillfälliga lättnader införts avseende kravet på 
utnyttjande av ankomst- och avgångstider för att få behålla sina 
historiska rättigheter. Min bild är att sommarsäsongen 2022 är den 
sista säsong som kan bli föremål för dessa tillfälliga lättnader och 
andra krav på nyttjandegrad än vad som normalt följer av 
förordningen. 

Förutsättningar för att flytta trafik från Bromma flygplats till 
Arlanda flygplats 

Enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för 
tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen kan en medlemsstat 
reglera fördelningen av flygtrafiken mellan flygplatser som betjänar 
samma stad eller tätortsområde.  

En medlemsstat får efter samråd med berörda parter, inbegripet 
berörda lufttrafikföretag och flygplatser, reglera fördelningen av 
flygtrafiken mellan flygplatser som uppfyller vissa villkor, om detta 
sker utan särbehandling av destinationer inom gemenskapen eller på 
grundval av lufttrafikföretagets nationalitet eller identitet. Följande 
villkor ska då även vara uppfyllda:   
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1. Flygplatserna betjänar samma stad eller tätortsområde. 

2. Flygplatserna omges av ändamålsenlig transportinfrastruktur 
som så långt som det är möjligt erbjuder en direkt förbindelse 
med möjlighet att nå flygplatsen inom 90 minuter, vid behov även 
genom att passera en gräns. 

3. Flygplatserna är förbundna med varandra och med den stad eller 
det tätortsområde som de betjänar genom pålitlig och effektiv 
kollektivtrafik med täta avgångar. 

4. Flygplatserna erbjuder lufttrafikföretag nödvändiga tjänster och 
skadar inte deras kommersiella möjligheter i onödan.  

Den berörda medlemsstaten ska informera EU-kommissionen om 
sin avsikt att reglera fördelningen av lufttrafik eller att ändra en 
befintlig regel för lufttrafik. Kommissionen ska granska 
tillämpningen av punkterna 1–2 i denna artikel och besluta om 
medlemsstaten får tillämpa åtgärderna. Kommissionen ska 
offentliggöra sitt beslut i Europeiska unionens officiella tidning och 
åtgärderna får inte tillämpas före offentliggörandet av 
kommissionens godkännande.  

Transportstyrelsen bedömer att Arlanda och Bromma flygplatser 
uppfyller de villkor som ställs för att trafik ska kunna fördelas då 
båda flygplatserna betjänar Stockholmsregionen. 

Vid en successiv flytt av trafik från Bromma flygplats till Arlanda 
flygplats är det sannolikt att bestämmelser i artikel 19 i förordning 
(EG) nr 1008/2008 behöver tillämpas. Det är inte troligt att 
operatörerna frivilligt lämnar Bromma om inte tillräckligt goda 
förutsättningar erbjuds på Arlanda flygplats. I ett sådant scenario 
skulle överflyttningen kräva regler/beslut i enlighet med denna 
artikel, bland annat med objektiva kriterier. Det är EU-
kommissionen som fattar beslut om fördelning får tillämpas. 

Om beslut fattas att all trafik ska flytta från Bromma till Arlanda 
samtidigt så kommer det inte vara aktuellt att tillämpa artikel 19 i 
förordning (EG) nr 1008/2008. I det fallet är det inte längre en fråga 
om fördelning av trafik mellan två olika flygplatser. Stöd för detta 
finns enligt Transportstyrelsen i lydelsen av artikel 19.2 i förordning 
(EG) nr 1008/2008. 

I förhållande till de flygbolag som har historiska rättigheter till 
ankomst- och avgångstider på Arlanda flygplats är det inte möjligt 
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att ge flygbolagen vid Bromma flygplats en förtur till ankomst- och 
avgångstider på Arlanda flygplats enligt förordning (EEG) nr 95/93.  

Om det skulle aktualiseras med en successiv överflyttning av 
flygtrafik från Bromma flygplats till Arlanda flygplats finns det 
enligt regelverket möjlighet för staten att reglera flygtrafiken vid 
Arlanda och Bromma flygplatser under den period som 
överflyttning sker.  

5.4.3 Trängselavgifter 

Trängselavgifter inom luftfarten 

Teorin om ”peak pricing”, eller trängselavgifter, har funnits i över 
ett halvsekel med en generell samstämmighet i den akademiska 
litteraturen att kapacitetsutnyttjandet i infrastrukturen kan påverkas 
genom marknadsstyrmedel för att minska trängsel och omfördela 
trafik. Högre priser under peak och lägre priser under off peak ska i 
teorin innebära en omfördelning av trafiken där flygbolag påverkade 
av prissättningen skulle flytta sin trafik från peak till off peak och 
därmed minska trängseln inom ramen för befintlig kapacitet. På så 
sätt kan flygplatsen använda befintlig kapacitet bättre och 
nödvändiga språnginvesteringar (t ex investeringar i en ny rullbana) 
kan skjutas framåt i tiden. På de få flygplatser i världen där man 
försökt införa peak pricing har motståndet från etablerade flygbolag 
på flygplatsen varit stort. Även Swedavia försökte införa 
trängselavgifter 2018, vilket aldrig kom att genomföras, och jag 
återkommer till detta nedan. I grunden är peak pricing vanligt 
förekommande i vår vardag, när vi till exempel köper tåg- eller 
flygbiljetter, eller bokar nöjesupplevelser och semesterboende. 
Trängselavgifter på flygplatser är däremot ovanliga och enligt IATA 
har ingen flygplats som infört trängselavgifter i praktiken kunnat 
påvisa den teoretiska nyttan. Transportstyrelsen argumenterar i sin 
rapport om trängselavgifter inom den svenska luftfarten (2022) att 
det krävs mycket höga trängselavgifter för att påverka flygtrafiken i 
peak, även om osäkerheten kring flygresenärens priskänslighet är 
stor. 
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Erfarenhet i Sverige  

I samband med ett samråd kring luftfartsavgifter 2018 presenterade 
Swedavia ett förslag på trängselavgifter. Passageraravgiften skulle 
variera i tre nivåer på Arlanda och Bromma flygplatser, high peak, 
low peak och off peak. Skälet till denna differentiering var att den 
skulle vara rättvisebaserad för att nå kostnadstäckning och tas ut för 
att kapacitetsutnyttjandet skulle jämnas ut på sikt och motverka 
behovet av kapacitetsutbyggnad. Efter enhällig branschkritik, att 
Swedavia inte kunde påvisa tydliga nyttor för trafikarbetet, drogs 
förslaget tillbaka av Swedavia. 

Transportstyrelsens förslag om trängselavgifter 

I september 2021 fick Transportstyrelsen regeringens uppdrag att 
analysera möjligheterna att införa trängselavgifter inom den svenska 
luftfarten och vilken nivå på trängselavgifter som behövs för att 
effektivt styra mot minskad miljöpåverkan och effektivare 
kapacitetsutnyttjande. Transportstyrelsens författningsförslag om 
trängselavgifter innebär en ny bestämmelse i förordning (2011:867) 
om flygplatsavgifter, och att avgifter ska differentieras i förhållande 
till utnyttjandet av rullbanekapaciteten på Arlanda flygplats. Syftet 
är att främja ett jämnare utnyttjande av rullbanekapaciteten. 
Transportstyrelsen bedömer att det är svårt att identifiera 
kopplingar mellan trängselavgift och miljöeffekter på grund av att 
trängsel inte finns på Arlanda flygplats och att kapacitetstaket i 
praktiken aldrig nåtts. Därför ska avgiften enbart vara 
kapacitetsstyrande och differentieras efter rullbanornas 
utnyttjandegrad. Vidare föreslår Transportstyrelsen att det är 
flygplatsägaren som ska bestämma avgiftsnivåerna. Remissvaren på 
förslagen inkom till regeringen i maj 2022.  

Tillsammans utgör slotsreglering av flygplats och luftrum en 
effektiv kapacitetsövervakning så att flygrörelserna fungerar så 
smidigt som möjligt till och från Arlanda.  

Enligt Transportstyrelsen har 150 000 slotsansökningar 
inkommit sommaren 2022 och prognosen visar att 100 000 kommer 
att kunna tilldelas. Dessutom reglerar flygtrafikledningen den 
tillgängliga kapaciteten i luftrummet genom ”luftrumsslots” i 
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samarbete med Eurocontrol som övervakar luftrummets kapacitet i 
Europa.  

5.4.4 Behov av ytterligare åtgärder 

När rullbanor och taxibanor vid Arlanda flygplats närmar sig sitt 
kapacitetstak finns det möjligheter att vidta olika åtgärder enligt 
fyrstegsprincipen. Allt från åtgärder som leder till 
beteendeförändringar och som dämpar efterfrågan på flygtrafik till 
åtgärder som bidrar till ökad kapacitet för att möta efterfrågan. 

För att möta en ökande efterfrågan bör Swedavia i första hand 
vidta mindre åtgärder, såsom införande av parallella mixade 
operationer, fler av- och påfarter i taxibanesystemet och förlängning 
av bana 3, innan Swedavia bygger en ytterligare rullbana. I ett 
inledande skede, där kapacitetsbrist råder endast i begränsad 
omfattning under vissa tidsintervall, kan en möjlighet vara att 
påverka flygbolagens beteenden genom en trängselkomponent i 
avgiftssystemet för att bredda den peak och tidsintervall som har ett 
högt kapacitetsutnyttjande. Genom en sådan åtgärd kan en 
trängselsituation hanteras parallellt med att åtgärder genomförs för 
att förstärka kapaciteten vid flygplatsen. 

Transportstyrelsen konstaterar trots sitt författningsförslag om 
differentierade trängselavgifter att det inte kan påvisas miljöeffekter 
på grund av avsaknad av kapacitetsbrist på Arlanda i dagsläget. 
Dessutom krävs det enligt Transportstyrelsens beräkningsexempel 
mycket kraftiga avgiftshöjningar för att påverka trängsel som gör att 
trafik flyttas till off-peak. För att utnyttja flygplatsens kapacitet 
effektivt och undvika språnginvesteringar på grund av extrem 
koncentration av trafiken till peaktider föreslår jag att 
differentierade men kraftiga höjningar av trängselavgifterna införs 
när flygplatsen kan påvisa trängsel i rullbanekapaciteten, i 
luftrummet, i flygplatsens terminalkapacitet eller 
uppställningsplatser eller vid en kombination av påverkan på 
kapaciteten i dessa funktioner. Avgifterna bör differentieras 
beroende på vilken kapacitet som påverkas och det bör vara stegvisa 
åtgärder som syftar till att av kostnadseffektiva skäl och på 
marknadsmässiga grunder försöka flytta trafik från peak till off peak 
innan steg 4-åtgärder som utbyggnad av uppställningsplatser, nya 
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flygvägar eller nya rullbanor beslutas. Jag menar att avgifternas nivå 
och tidpunkten för deras införande ska vara ett strategiskt beslut 
som fattas av flygplatshavaren, i enlighet med Transportstyrelsens 
förslag. Parallellt med detta kan det finnas behov av att staten tar 
fram en strategi för att motverka negativa konsekvenser för den 
regionala tillgängligheten, genom exempelvis införande av allmän 
trafikplikt och reservering av ankomst- och avgångstider vid Arlanda 
flygplats.  

Det finns flera olika sätt att stärka kapaciteten i Arlanda flygplats 
bansystem (rull- och taxibanor). Det är sannolikt effektivt för 
Swedavia att arbeta förberedande med olika typer av 
kapacitetsförstärkningsåtgärder för att möta utvecklingen av 
flygmarknaden och efterfrågan på start och landningar vid 
flygplatsen. Swedavia ska verka för att det på sikt finns tillräcklig 
kapacitet vid flygplatsen i förhållande till den efterfrågan som finns. 
Swedavia bör därför påbörja och vidta de förberedande åtgärder som 
krävs för att kapaciteten för start och landningar vid Arlanda 
flygplats ska kunna förstärkas vid behov. Dessa förberedande 
insatser bör innefatta alla typer av åtgärder, från exempelvis 
införande av parallella mixade operationer vid nuvarande rullbanor 
till byggande av en ny parallell rullbana. De förberedande åtgärderna 
bör genomföras i en sådan omfattning och takt att Swedavia vid 
behov kan påbörja en miljöprövningsprocess utan ytterligare 
fördröjning. 

5.5 Säkerställ fortsatt modernisering av svenskt 
luftrum 

Förslag: Regeringen bör säkerställa att en fortsatt modernisering 
av det svenska luftrummet genomförs. Detta kommer att ge 
viktiga förutsättningar för utveckling av luftrummet inom 
Arlanda flygplats kontroll- och terminalområde. 

Regeringen bör tydliggöra vem som har som har ansvaret för 
planering av den långsiktiga utvecklingen av luftrummet. 
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5.5.1 Bakgrund 

Det kontrollerade luftrummet i svensk flyginformationsregion 
(FIR), luftrum där Sverige ansvarar för flygtrafiktjänsten, sträcker 
sig från 2 900 meter upp till cirka 20 000 meter. Detta område 
benämns som det yttäckande kontrollerade luftrummet. 

Under 2 900 meter är delar av luftrummet kontrollerat och andra 
delar okontrollerat. De flygplatser som är kontrollerade är omgivna 
av kontrollerad luft som benämns som kontrollzoner (CTR) och 
terminalområden (TMA). Kontrollzoner sträcker sig från marken 
upp till cirka 600 meter. Terminalområdena ligger ovanpå 
kontrollzonerna upp till 2 900 meter. 

Utöver det kontrollerade och okontrollerade luftrummet, finns 
även flygvägar, luftrumssektorer och områden med olika 
restriktioner. 

Figur 5.6 Principskiss av det svenska luftrummet i profil 

 
Källa: Luftfartsverket. 

 
Före covid-19 pandemin var Stockholms TMA klassat av 
Eurocontrol som ett terminalområde med hög komplexitet. Det 
beror till stor del på att det inom Stockholm TMA finns två 
flygplatser, Arlanda och Bromma flygplatser. Närheten mellan 
flygplatserna skapar exempelvis situationer som kräver åtgärder i 
form av utökade startavstånd eller reducerad sektorkapacitet. Med 
en avveckling av verksamheterna vid Bromma flygplats minskar 
därför komplexiteten i Stockholm TMA och för angränsande 
sektorer i områdeskontrolltjänsten (ACC), vilket ökar 
möjligheterna att leda flygtrafiken till och från Arlanda flygplats på 
ett mer kostnads-, miljö- och klimateffektivt sätt. 
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Dagens flygvägar och trafikflöden i Stockholm TMA utformades 
till stora delar på 1970-talet, baserat på konventionell markbaserad 
radionavigering. Strukturen förändrades något i och med att den 
nuvarande luftrumskonstruktionen i Sverige driftsattes 1998, men 
det har under lång tid funnits behov av en översyn av luftrummet i 
Stockholmsområdet för att säkerställa kapacitet, miljöoptimerade 
trafikflöden och en kostnadseffektiv flygtrafikledningstjänst. 

I dagsläget är ansvaret för luftrummet fördelat på flera aktörer, 
bland annat Trafikverket, Transportstyrelsen och Luftfartsverket. 
Jag upplever att det råder en otydlighet kring vem som ska ha ansvar 
och uppgift att planera för det svenska luftrummets långsiktiga 
användning.  

5.5.2 Pågående utvecklingsinsatser 

Det pågår utveckling inom olika områden som påverkar luftrummet 
och dess användning, såväl avseende olika typer av luftfarkoster som 
metoder och system för flygtrafikledning.  

Swedavia startade 2017 ett projekt, SAARP - Stockholm Arlanda 
Airpspace Redesign Program, i syfte att modernisera vissa av 
flygvägarna i Stockholms TMA. Utgångspunkten var EU-krav på 
satellitnavigering i högtrafikerade terminalområden, men både 
Swedavia och Luftfartsverket såg projektet som början på en mer 
övergripande modernisering av Stockholms TMA. Projektet kom att 
omfatta optimering av in- och utpasseringspunkter, översyn av 
luftrumssektorisering och flygvägar.  

Luftfartsverket redovisade 2019 en fördjupad studie avseende 
utformning av det svenska luftrummet. Som en följd av förstudien 
startade Luftfartsverket projektet SWEA, Sweden Airspace project. 
Projektet syftar till att ta fram åtgärder för att minska komplexiteten 
i luftrummet, effektivisera verksamheten, minska miljöpåverkan 
samt säkerställa luftrumskapaciteten på lång sikt. Luftfartsverket 
arbetar utifrån flera scenarier, där ett av scenarierna är att Bromma 
flygplats avvecklas i förtid (före år 2038). Inom ramen för SWEA 
påbörjades 2021 arbetet med etapp 1 och 2, vilka omfattar 
luftrumsförändringar i den delen av luftrummet som påverkas av 
stigande och sjunkande trafik till och från Stockholmsområdet. I 
etapp 1 ingår implementering av konceptet Point Merge, som är en 
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systematiserad metod för att sekvensera flöden in mot en flygplats. 
Implementeringen av resultaten kommer att ske vid två tidpunkter, 
vid slutet av år 2023 respektive slutet av 2025. 

I september 2021 fick Luftfartsverket i uppdrag av regeringen att 
genomföra en översyn av det undre luftrummet. Luftfartsverket ska 
föreslå en alternativ utformning av strukturen för det undre 
luftrummet. Utformningen ska uppfylla dagens krav på säkerhet, 
miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet. Särskilda hänsyn och 
behov som ska tas om hand i förslaget till alternativ 
luftrumsutformning är Försvarsmaktens tillgänglighet till luftrum, 
möjligheter för civil kommersiell trafik att flyga både miljöanpassat 
och i kontrollerat luftrum samt uppbyggnad av system och 
funktioner för obemannad luftfart. 

I december 2021 fick Luftfartsverket i uppdrag av regeringen att 
inom ramen för sitt uppdrag etablera system och tjänster för 
obemannad luftfart, UTM (Unmanned Aircraft System Traffic 
Management) på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och i enlighet 
med regelverket för U-space där det är tillämpligt. Nya typer av 
luftfarkoster, såsom obemannade luftfartyg i form av drönare eller 
Unmanned Aircraft Systems (UAS) samt bemannade så kallade 
electric Vertical Take Off Landing (eVTOL)-farkoster möjliggör 
olika samhällsviktiga tjänster inklusive mobilitetstjänster. 
Ambitionen är att möjliggöra obemannad luftfart och nya typer av 
bemannad luftfart i alla delar av luftrummet, såväl i okontrollerat 
som kontrollerat luftrum, i närheten av flygplatser och i stadsmiljö. 

5.5.3 Behov av ytterligare åtgärder 

Utveckling av nya luftfarkoster, implementering av UTM och 
eVTOL, utveckling av det undre luftrummet samt utveckling av 
verksamheten vid Arlanda flygplats kommer alla att ställa nya krav 
på hur luftrummet organiseras och används.  

Swedavia och Luftfartsverket behöver ta hänsyn till utvecklingen 
i form av nya luftfarkoster, utveckling av luftrummet i stort, 
förändrade in- och utflygningsvägar vid fortsatt utveckling av den 
kontrollzon och det terminalområde som berörs av Arlanda 
flygplats. 
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Regeringen har initierat flera analyser och framtagande av 
utvecklade koncept och tjänster inom ramen för det svenska 
luftrummet. Flera av dessa analyser och åtgärder pågår. Regeringen 
bör säkerställa att en modernisering av det svenska luftrummet sedan 
genomförs. Detta kommer att ge viktiga förutsättningar för 
utvecklingen av luftrummet inom Arlanda flygplats kontroll- och 
terminalområde. 

Jag anser vidare att regeringen bör tydliggöra vem som har 
ansvaret för planering av den långsiktiga utvecklingen av 
luftrummet. 

5.6 Klimatanpassning inom luftfarten 

Förslag: Swedavia bör i den fortsatta utvecklingen av Arlanda 
flygplats ta hänsyn till ett förändrat klimat. Flygplatsen bör 
anpassas för att klara av klimatförändringar och ökade väder-
relaterade problem, som annars kan förorsaka reducerad 
kapacitet. 

5.6.1 Övergripande inom luftfarten 

Det förväntas att effekterna av klimatförändringarna kommer att 
öka med stigande temperaturer på jorden och därmed oförutsägbara 
väderfenomen som riskerar att utgöra ett hot mot infrastruktur, 
transporter, försörjningskedjor, samhällen och den globala 
ekonomins motståndskraft. Luftfarten är en global verksamhet och 
klimatförändringar i en del av världen kan få reaktiva konsekvenser 
för andra delar av världen. Det kan till exempel resultera i förseningar 
eller inställda flyg inom svensk luftfart. 

ICAO har mot bakgrund av rapporterna från IPCC lyft upp 
frågan om klimatanpassning på dagordningen och bland annat tagit 
fram en sammanfattande rapport om hur ett förändrat klimat kan 
komma att påverka luftfarten. Rapporten redovisar bland annat en 
enkätstudie bland olika luftfartsaktörer inom ICAO:s 
medlemsstater som visade att 75 procent av respondenterna redan 
idag har upplevt effekterna av ett förändrat klimat. De tre största 
klimatrelaterade utmaningarna, som de svarande upplevde var 
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kopplade till högre medeltemperaturer samt mer extrema 
temperaturer, förändringar i nederbördsmängder samt ökad 
intensitet på stormar. 

Enligt Eurocontrol står stormrelaterade händelser för 7,5 procent 
av fördröjningarna av flygtrafikledningens flödesplanering, och 
trenden visar på en ökning. Stormrelaterade händelser innebär inte 
bara fördröjningar utan också ökad bränsleförbrukning för 
luftfarten. Högre temperaturer gör att luftens bärkraft minskar 
vilket i sin tur gör att flygplanen får minskad lyftkraft och kan få 
svårare att starta från kortare eller högt belägna rullbanor. För att 
kompensera detta kan flygplanen komma att behöva sänka sin 
maximala startvikt, till exempel genom att minska sin bränslevolym 
eller bagagevikt. Det är enligt Transportstyrelsen inte troligt att 
temperaturerna i Sverige skulle bli så höga att flygplan inte skulle 
kunna lyfta eller landa på Arlanda flygplats, men det är viktigt att 
beakta detta i Arlandas flygplats långsiktiga prognos eftersom 
förbud för start och landningar på andra destinationer kan ge 
efterverkningar på Arlanda flygplats. Detta speciellt om flygplatsen 
planerar för att hantera mer trafik från långväga destinationer med 
ett allt varmare klimat. 

5.6.2 Klimatanpassningsåtgärder på Arlanda flygplats i 
nuläget 

Jag kan konstatera att det finns en påtaglig risk att 
klimatförändringarna kommer att öka både globalt och nationellt, 
vilket gör att man inom alla sektorer i samhället bör arbeta med 
klimatanpassning för att minska risken för att drabbas av dess 
konsekvenser. Detta gäller även Arlanda flygplats.  

Det är enligt min mening viktigt att Swedavia i den fortsatta 
utvecklingen av Arlanda flygplats tar hänsyn till ett förändrat klimat. 
Flygplatsen bör anpassas för att klara klimatförändringar och ökade 
väderrelaterade problem, som annars kan förorsaka reducerad 
kapacitet. Swedavia behöver därför utveckla och anpassa sin 
planering för att möta ett förändrat klimat. Swedavia ser också 
möjligheter att planera för ett förebyggande arbete med 
klimatanpassning. Ramverk som Taskforce on Climaterelated 
Financial Disclosures (TCFD) och EU:s taxonomi ger ett stöd i 
arbetet. De identifierade klimatriskerna inkluderar ökad nederbörd. 
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För att hantera risken för påverkan har Swedavia tagit fram en ny 
riktlinje för hantering av dagvatten vars syfte är att utveckla en 
långsiktigt hållbar hantering av dagvatten inom Swedavias 
verksamhet17.  

5.7 Förberedelserna bör påbörjas omgående för en 
fortsatt utveckling av flygplatsen 

Förslag: Regeringen bör, för det fallet att Swedavia ansöker om 
nytt miljötillstånd för flygplatsverksamheten vid Arlanda 
flygplats, förbehålla sig rätten att tillåtlighetspröva 
verksamheten.  

Arlanda flygplats har en särställning i det svenska 
flygplatssystemet och är av nationellt intresse. Endast regeringen 
kan åstadkomma en allsidig prövning med en sammanvägning av 
bland annat miljöskyddsmässiga, arbetsmarknadspolitiska och 
regionalpolitiska synpunkter. Här kan en avveckling av Bromma 
flygplats ingå som en del av prövningen. Prövning av tillåtlighet 
av verksamheten vid Arlanda flygplats bör därför beslutas av 
regeringen. 

5.7.1 Samhällsplanering och riksintresse 

Riksintresseprecisering Arlanda flygplats 

Trafikverket fattade 2017 beslut om att Arlanda tillsammans med 30 
andra flygplatser i landet ska vara ett område av riksintresse för 
kommunikationsanläggning enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Arlanda är 
en av de tio flygplatser i landet som ingår i det nationella basutbudet 
av flygplatser enligt regeringens beslut år 2009. Flygplatsen är den 
viktigaste delen i stommen i ett effektivt och långsiktigt hållbart 
flygtransportsystem som säkerställer en interregional tillgänglighet 
i hela landet, men även tillgänglighet internationellt. 

 
17 Riktlinjen visar hur dagvattnet behöver hanteras för att bevara anläggningars 

(infrastruktur och byggnader) funktion, speciellt med hänsyn tagen till bansystem och 
manöverområde som lyder under EASA-regelverket, samt den kvalitet på vattenmilj+-ön 
som ska uppnås enligt flygplatsernas miljötillstånd 
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Trafikverket fastställde en ny riksintresseprecisering för Arlanda
2021. Riksintresseområdet ska enligt bestämmelserna i 3 kap 8 §
miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomst eller utnyttjande av flygplatsen. Riksintresseområdet kring
en flygplats utgörs av mark som direkt används eller i framtiden kan
komma att användas för luftfartens behov. För att tillkomst eller
utnyttjande av riksintresset inte ska försvåras måste ytterligare
områden beaktas vid planering och prövningar, exempelvis områden
för framtida rullbanor. Preciseringen består av olika delar, dels
markanspråket för själva flygplatsen, befintligt och för framtida
behov, dels områden där hänsyn måste tas till flyghinder, flygbuller
och elektromagnetisk störning. Exempelvis kan tillkomsten av höga
objekt eller störningskänslig bebyggelse kan leda till restriktioner
för flygverksamheten. Jag noterar att den senaste
riksintressepreciseringen precis som den tidigare från 2008 redovisar
markanspråk och lägen för ytterligare två framtida parallella
rullbanor, däremot har placeringen ändrats jämfört med tidigare.

Figur 5.7 Påverkansområde för flygbuller 2008 respektive 2021

Källa: Trafikverket. Kommentar: Skillnaden i påverkansområdet mellan åren framgår av figuren.

De anspråk som redovisas i riksintressepreciseringen handlar dels
om att garantera flygplatsens funktion, dels om lämplig
markanvändning inom flygplatsens influensområde med hänsyn till
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bullerstörningar och risker för olyckor vilket främst prövas i 
planering och bygglov enligt plan- och bygglagen. I preciseringen 
redovisas riksintressets markanspråk samt påverkansområden bland 
annat i form av flygbuller, inklusive påverkansområde kopplat till 
lågfartsflyget vilket är en konsekvens av ett villkor i flygplatsens 
gällande miljötillstånd. Jag kan konstatera att den senaste 
preciseringen visar på att påverkansområdet avseende flygbuller 
minskat betydligt på grund av lägre flygbuller hos nya och framtida 
flygplan, vilket bland annat innebär att markområden i 
omkringliggande kommuner som tidigare hade restriktioner nu kan 
bebyggas. Efter att riksintresset är preciserat i mars 2021 är det 
länsstyrelserna som bevakar att riksintresset tillgodoses i den 
kommunala planeringen. För berörda kommuner är preciseringen 
ett underlag för den fysiska planeringen. 

5.7.2 Miljöbalken och miljöprövning 

Miljöbalken och regeringens beslut om tillåtlighet 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.  

Miljöbalken ska tillämpas så att 1) människors hälsa och miljön 
skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan, 2) värdefulla natur- och 
kulturmiljöer skyddas och vårdas, 3) den biologiska mångfalden 
bevaras, 4) mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en 
från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 
långsiktigt god hushållning tryggas, och 5) återanvändning och 
återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås. I miljöbalken anges bland 
annat allmänna hänsynsregler. 

Om en verksamhet eller åtgärd kan befaras föranleda skada eller 
olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljö, 
även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas 
som kan krävas enligt miljöbalken, får verksamheten bedrivas eller 
åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda 
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skäl. En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den 
medför risk för att ett stort antal människor får sina 
levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras 
avsevärt. Vad som sägs här gäller inte om regeringen har tillåtit 
verksamheten enligt 17 kap. 1, 2 eller 4 §. 

Regeringen får för ett visst fall under vissa förutsättningar 
förbehålla sig att pröva tillåtligheten av en verksamhet som inte 
omfattas av kravet på prövning, bland annat om verksamheten i 
betraktande av de intressen som miljöbalken ska främja kan antas få 
betydande omfattning eller bli av ingripande slag. 

Enligt konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU10 finns i 
miljöbalken bestämmelser om att den prövande myndigheten eller 
domstolen med ett eget yttrande ska överlämna frågan om 
tillåtlighet till regeringen för prövning bland annat om regeringen 
har förbehållit sig prövningen av tillåtlighet enligt 17 kap. 3 § 
miljöbalken. Enligt förarbetena ska domstolens yttrande avges efter 
huvudförhandling och avse de omständigheter som har betydelse för 
tillåtlighetsfrågan. När regeringen har prövat tillåtligheten lämnas 
målet tillbaka till domstolen som då ska avslå ansökan om regeringen 
inte tillåtit verksamheten eller ge tillstånd med tillhörande villkor om 
regeringen tillåtit verksamheten. 

Att regeringen prövar vissa verksamheter motiveras, enligt 
Konstitutionsutskottets betänkande, bland annat med att ingen 
annan än regeringen kan åstadkomma en allsidig prövning med en 
sammanvägning av bland annat miljöskyddsmässiga, 
arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska synpunkter. Framför 
allt är det viktigt att avgörandet av vissa verksamheter beslutas av ett 
organ som det går att utkräva politiskt ansvar av. Regeringens 
tillåtlighetsprövning har därför ansetts viktig som en tidig och 
betydelsefull länk i prövningskedjan för att regeringen därigenom 
ska kunna utöva en politisk styrning av vissa beslut inom ramen för 
gällande rättsregler. 

Vid prövning av verksamheter enligt miljöbalken måste 
regeringen utgå från miljöbalkens hänsynsregler samt övriga 
tillståndsregler. Det finns inte någon särreglering som skiljer 
regeringens prövning från annan tillståndsprövning av verksamheter 
enligt miljöbalken. Samma miljökrav bör således ställas på en 
verksamhet som prövas av regeringen som på annan verksamhet. 
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I förarbetena anges som utgångspunkt för regeringsprövningen 
att den ska ske i ett förhållandevis tidigt skede i processen. När 
regeringen har tillåtit en verksamhet är den frågan avgjord och ska 
inte ingå i den efterföljande tillståndsprövningen enligt miljöbalken. 

Flygplatser och nuvarande miljötillstånd för Arlanda flygplats 

Enligt 9 kap. miljöbalken och 24 kap. miljöprövningsförordningen 
krävs tillstånd bland annat för civila flygplatser med en 
instrumentbana som är längre än 1 200 meter och tillstånd för 
flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den 
civila flygplatsen är längre än 1200 meter. Mark- och miljödomstolen 
prövar frågor om tillstånd för civila flygplatser, medan länsstyrelsen 
prövar flottiljflygplatser eller civila flygplatser med infrastruktur för 
militär flygverksamhet. 

Swedavias nuvarande miljötillstånd meddelades av mark- och 
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 27 november 2013 (mål nr 
M 2284-11) samt av Mark- och miljööverdomstolen den 21 
november 2014 (mål nr M 11706-13). Tillståndet omfattar bland 
annat högst 350 000 flygrörelser per år samt 4 000 helikopterrörelser 
per år.. 

Behov av ytterligare åtgärder 

Förändrad eller utökad verksamhet vid Arlanda flygplats kan ställa 
krav på att ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats måste 
ansökas. Ett sådant tillstånd behöver sannolikt finnas på plats redan 
innan full verksamhet i enlighet med nuvarande tillstånd uppnås. 

Ansökan om ett nytt miljötillstånd för en anläggning av Arlanda 
flygplats storlek och komplexitet innebär en omfattande och 
tidskrävande process. Den kan ta många år från utredningsstadiet till 
dess att ett lagakraftvunnet tillstånd finns på plats. 

I samband med en ansökan om miljötillstånd finns det sannolikt 
behov av att ta ställning till ett antal aspekter såsom förväntad 
efterfrågan, typ av trafik och bränsle, vilken infrastruktur som 
behövs på marken och in- och utflygningsvägar till och från 
flygplatsen. Detta är självklart frågor som kan vara svåra att ange 
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med precision vid en tidpunkt som kräver stor framförhållning. 
Samtidigt pågår en betydande utveckling inom en rad områden som 
till exempel inom elflyg, fossilfria flygbränslen och luftfarkoster, 
vilket sannolikt kommer att påverka den framtida miljöpåverkan 
från verksamheten vid flygplatsen. Jag bedömer därför att ett nytt 
miljötillstånd sannolikt behöver inrymma en viss flexibilitet.  

Jag anser att för det fallet att Swedavia ansöker om nytt 
miljötillstånd för flygplatsverksamheten vid Arlanda flygplats, bör 
regeringen förbehålla sig rätten att tillåtlighetspröva verksamheten. 
Arlanda flygplats har en särställning i det svenska flygplatssystemet 
och är av nationellt intresse. Endast regeringen kan, enligt min 
uppfattning, åstadkomma en allsidig prövning med en 
sammanvägning av bland annat miljöskyddsmässiga, 
arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska hänsyn. Här anser jag 
att en eventuell avveckling av Bromma flygplats ingå som en del i 
prövningen av Arlanda flygplats. Prövning av tillåtlighet av 
verksamheten vid Arlanda flygplats bör därför beslutas av 
regeringen. 

5.8 Anslutande transportinfrastruktur måste vara 
robust och behöver utvecklas med fokus på ökad 
kollektivtrafik 

Förslag: Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utreda 
behovet av åtgärder för att förstärka kapaciteten i spår- och 
väginfrastrukturen till och från Arlanda flygplats utifrån ett 
tillgänglighets- och robusthetsperspektiv. Trafikverket bör även 
ta hänsyn till samhällsutvecklingen i övrigt som kan påverka 
behovet av resor och transporter av gods i regionen runt Arlanda 
flygplats.  

Regeringen bör ta initiativ till en Arlandaförhandling. I   
förhandlingen bör berörda kommuner och regioner, Swedavia 
och Trafikverket delta. Inriktningen för förhandlingen bör vara 
att lägga grunden för byggande av ny infrastruktur, bättre 
kollektiva transporter, ökat bostadsbyggande och en större 
arbetsmarknad. 
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5.8.1 Nulägesbild för väg- och järnvägsinfrastrukturen 

Transportsystemet består av olika trafikslag och transportsätt som 
samverkar och kompletterar varandra. Flyget, som har störst 
betydelse för snabba resor och transporter över långa avstånd, möter 
vid Arlanda flygplats väg- och spårtrafiken i Stockholmsregionen. 
Arlanda flygplats är därigenom en av Sveriges viktigaste noder och 
multimodala bytespunkter i transportsystemet. 

Enligt Trafikverkets basprognos förväntas befolkningen att öka 
mellan 2017 och 2040 med 27 procent i Stockholms län och med 17 
procent i Uppsala län. Denna utveckling påverkar tillsammans med 
ett ökat flyg- och arbetspendlingsresande till Arlanda flygplats 
tillgängligheten för medborgare och näringsliv till och från 
flygplatsområdet. 

Väginfrastruktur 

E4 är den största och viktigaste förbindelsen med Arlanda flygplats 
på vägsidan, såväl norr- som söderifrån. Kapaciteten på E4 mellan 
Arlanda och Stockholm är högt utnyttjad i rusningstrafik på 
vardagar. Det finns kapacitetsbrister i såväl de norra som södra 
delarna av stråket, köer uppstår dagligen och ger längre restider 
till/från Arlanda under såväl för- som eftermiddag. I de norra delarna 
är det sträckan mellan trafikplats Glädjen och Arlanda som är den 
främsta flaskhalsen och är också den som påverkar resorna till/från 
Arlanda mest.  

Kapacitet beskrivs i form av köer och restidsförlängning. 
Trafikverket mäter detta kontinuerligt genom egna sensorer utmed 
vägen och fordonsgenererade data inköpt från externa leverantörer. 
Framtida kapacitet och hur det påverkar framkomligheten beräknas 
i trafikmodeller och prognoser. Figur 5.8 och 5.9 visar på 
fördröjningarna i rusning mellan Arlanda och Stockholm och med 
tanke på det stora antalet fordon som drabbas så innebär dessa en 
omfattande samhällsekonomisk kostnad. 
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Figur 5.8 Restidsförlängning på E4 mellan Stockholm (Trafikplats Haga 
Södra) och Arlanda 2019 

Rusningstid medelvärde för vardagar i september 2019 

 
Källa: Trafikverket 

 
Tät trafik i stråket ger ofta störningar i form av olyckor, som ger 
osäkra restider, såväl i hög- som lågtrafik. Det innebär att vissa 
dagar/tider kan restiderna vara betydligt längre än de som anges i 
tabellen ovan. Osäkerheten i sig innebär en sämre tillgänglighet. 

Resor och transporter till Arlandaområdet utgör en icke 
försumbar del av trafiken på E4. Det blev än tydligare under 
pandemin då flygresandet minskade mer än övrigt resande. Trafiken 
på E4 intill Arlanda var i mars 2022 cirka 15 procent lägre än 2019 
års nivåer till följd av de lägre nivåerna på flygverksamheten. 
Vägtrafiken i Stockholm generellt har återgått till nästan samma 
nivåer som 2019. Den minskade efterfrågan på resor gör att E4 
mellan Stockholm och Arlanda så gott som klarar att hantera 
efterfrågad trafik, i stråket Glädjen – Arlanda är det nära fritt från 
trängsel, men närmare Stockholm uppstår viss trängsel i rusningstid. 
 

Figur 5.9 Restidsförlängning E4 mellan Stockholm (Trafikplats Haga 
Södra) 2022 

Rusningstid medelvärde för vardagar i mars 2022 

 
Källa: Trafikverket 

 
De vägar som är avgörande för tillgängligheten till Arlanda är främst 
E4 mellan Stockholm och Uppsala men även anslutande länsvägar. 
För västra Mälardalen är E18/väg 267, Rotebroleden, av stor 
betydelse för tillgängligheten. Väg 263 Mellan Enköping och Märsta 
är en genväg i förhållande till E18/Rotebroleden men har betydligt 
lägre standard. För Stockholmsområdets nordöstra delar har vägarna 
265, 273 samt Norrortsleden stor betydelse för tillgängligheten. Väg 
268 har mer en lokal funktion. Fram till 2040 finns ett antal objekt 
med i Nationell plan för transportinfrastruktur och länsplaner som 
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kan förbättra tillgängligheten. Finansiering för dessa projekt saknas 
dock för närvarande. 

Den sista delen av vägen in mot terminalerna är en enskild väg. 
Det kan vara möjligt för Swedavia att ta ut en avgift för de som 
brukar vägen. Swedavia har tidigare arbetat med ett förslag att införa 
miljötullar på den enskilda vägen in mot flygplatsen. För att nå en 
kollektivtrafikandel av 60 procent bedöms att parkeringsavgifterna 
skulle behöva höjas betydligt i förhållande till dagens nivåer. För att 
kunna nå en hög kollektivtrafikandel, krävs förutom styrmedel även 
subventioner och att attraktiviteten i kollektivtrafiksystemet höjs. I 
ett ännu längre tidsperspektiv bedöms inte dagens trafiksystem klara 
ytterligare belastning utan att påverka tillgänglighet och robusthet 
negativt.  

Järnvägsinfrastruktur 

Järnvägsnätet kring Arlanda flygplats består dels av Arlandabanan 
mellan Skavstaby och Myrbacken, dels av Ostkustbanan som 
sträcker sig från Stockholm till Sundsvall via Märsta och Uppsala. 
Sträckan Stockholm – Skavstaby är fyrspårig, medan Arlandabanan 
och delen Skavstaby – Märsta – Uppsala är dubbelspårig. 

Arlandabanan har kommit till stånd genom ett samarbete med en 
privat aktör, A-Train AB, som har gjort investeringar i järnvägs- och 
stationsinfrastruktur samt fordon. I gengäld erhöll A-Train som 
betalning dels en nyttjanderätt till anläggningen, dels en exklusiv rätt 
och skyldighet att bedriva snabbtågspendeln mellan Stockholm 
Centralstation och Arlanda. 2019 träffade AIAB och A-Train AB en 
överenskommelse om att förlänga A-Trains koncession för 
Arlandabanan fram till juli 2050. 

AIAB är ägare och förvaltare av 
järnvägsinfrastrukturanläggningar i Stockholms län och ägs av 
svenska staten. Anläggningarna upplåts via A-Train till svenska och 
europeiska järnvägsföretag för nationell och internationell 
järnvägstrafik. Figuren nedan visar anläggningens geografiska läge 
och spår. 
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Figur 5.10 Järnvägsinfrastruktur vid Arlanda flygplats 

 
Källa: www.aiab.se. 

 
Arlandabanan går i en tunnel under Arlanda flygplats och har 
sammanlagt tre stationer: Arlanda Central, Arlanda S och Arlanda 
Norra. Stationerna Arlanda Södra och Arlanda Norra trafikeras av 
snabbtågspendeln Arlanda Express. Arlanda Central trafikeras av 
regional-, interregional- och pendeltåg som är genomgående mellan 
Stockholm (söderut) respektive Uppsala (norrut). 

Sträckan Stockholm – Skavstaby – Arlanda C – Uppsala har en 
teknisk kapacitet som medger trafikering med tre minuters intervall 
(motsvarande 20 tåg per timme), i regel kan dock tågen inte trafikera 
tätare än med fyra minuters intervall på ytterspåren mellan 
Stockholm C och Skavstaby, bland annat på grund av 
hastighetsvariationer mellan olika tågtyper (motsvarande 14 tåg per 
timme).  

Norr om Skavstaby begränsas kapaciteten vid Arlanda C och 
Märsta samt på dubbelspåret Uppsala – Myrbacken, där snabbare tåg 
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blandas med långsammare pendeltåg. På Arlandabanan 
dimensioneras kapaciteten av tågens uppehåll vid Arlanda C 
eftersom stationen endast har ett plattformsspår i respektive 
körriktning. I Märsta uppstår korsande tågvägar mellan södergående 
pendeltåg och norrgående regional- och godståg, vilket medför att 
trafiksystem får inbördes beroenden som skapar tidtabellslåsningar 
och begränsar kapaciteten. Nuvarande plattform vid spår 2 i Märsta 
är dessutom för kort för långa regionaltåg, vilket leder till att dessa 
tåg har vagnar som stannar utanför plattformen. Dessutom behöver 
resenärerna passera över spåren i plan för att nå denna plattform, 
vilket skapar dålig tillgänglighet för resenärerna. 

I figuren nedan redovisas brister i dagens järnvägsinfrastruktur. 
 

Figur 5.11 Beskrivning av brister i järnvägsinfrastrukturen i ett nuläge 

 
Källa: Trafikverket. 
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5.8.2 Pågående utveckling i väg- och järnvägsinfrastrukturen 

Väginfrastruktur 

Befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling ökar successivt 
resandet i transportsystemet. Öppnandet av Förbifart Stockholm år 
2030 bedöms av Trafikverket få stor påverkan på trafiksystemet 
genom att den avlastar Essingeleden, de inre infartslederna och 
delvis även innerstaden. Samtidigt kommer trafiken på de yttre 
infartslederna i anslutning till Förbifart Stockholm att öka, bland 
annat på E4 norr om Häggvik. Sammantaget ökar belastningen på de 
yttre infarterna vilket leder till att dagens kapacitetsbrister förstärks 
med ökad köbildning. Restider till/från Arlanda på E4 kommer att 
öka jämfört med dagens nivåer. Sammantaget gör dock den 
tillkommande infrastrukturen att tillgängligheten till Arlanda ökar, 
inte minst från södra Storstockholm och Södertälje då avstånden och 
restiderna blir kortare mellan många målpunkter. 

Trafikverket bedömer att befolkningsökningen i regionen med 
ökad belastning på vägnätet gör att framkomligheten till Arlanda för 
resenärer på väg kommer att vara bristfällig på flera sträckor längs 
E4 mellan Häggvik och Arlanda. Kapacitetsförstärkningar för att 
åtgärda bristerna har utretts längs sträckan. Dessa ingår dock inte i 
Nationell plan och inte heller i förslaget till ny Nationell plan. Om 
åtgärderna inte får finansiering kommer betydande brister i 
framkomligheten på E4:an att uppstå, vilket kommer försämra 
tillgängligheten till Arlanda.  

Tidigare utredningar har visat att en avveckling av Bromma 
flygplats endast har en begränsad påverkan på framkomligheten i 
vägsystemet i de prognostiserande flaskhalsarna. Ökningen av 
resenärer till och från Arlanda som en avveckling av Brommas 
flygplats medför motiverar i sig inte ytterligare åtgärder än de redan 
identifierande. Med en långsammare tillväxt av flygresenärer till/från 
Arlanda som en effekt av pandemin, kommer beskriven 
trängselproblematik att förskjutas något i tiden. Den största delen 
av trafiken på E4:an har dock inte Arlanda som målpunkt, vilket 
innebär att den samlade belastningen i vägsystemet inte ändras. 
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Järnvägsinfrastruktur 

I enlighet med beslutad nationell plan för transportsystemet (2018 – 
2029) pågår olika åtgärder för att utveckla järnvägssystemet. Bland 
de infrastrukturåtgärder som bedöms ha betydelse för 
tillgängligheten till Arlanda flygplats kan nämnas fyrspår på 
Ostkustbanan (Uppsala – länsgränsen Uppsala/Stockholm). För 
närvarande pågår en planläggningsprocess. I Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportsystemet 2022 – 2033 ingår endast en del 
av objektet. 

5.8.3 Behov av ytterligare åtgärder 

Det finns behov av ytterligare åtgärder i Stockholmsregionen för att 
förstärka kapaciteten i järnvägsnätet. I arbetet med förslag till 
nationell plan för transportsystemet 2022 – 2033 har Trafikverket 
utrett ett antal objekt med särskild betydelse för tillgängligheten till 
Arlanda, ingen av dessa åtgärder finns dock med i Trafikverkets 
förslag till plan:  

• E4 trafikplats Häggvik - trafikplats Rotebro, Breddning till 4+4 
körfält på sträckan inklusive utbyggnad av ITS-system 

• E4 trafikplats Glädjen – trafikplats Rotebro, utbyggnad av ITS-
system 

• E4 trafikplats Glädjen - trafikplats Arlanda, Breddning till 3+3 
körfält på sträckan inklusive utbyggnad av ITS-system 

• Ostkustbanan, Solna – Skavstaby, Signaloptimering 

• Märsta station och bangårdsombyggnad 

• Arlanda C, ökad kapacitet och utbyte av ställverk 

5.8.4 En Arlandaförhandling 

Trafikverket lyfter fram flera brister och tänkbara investeringsobjekt 
för att förbättra kapacitetssituation och tillgänglighet i området.  

Från Arlandaregionen lyfts behov av en utvecklad infrastruktur- 
och samhällsplanering. Arlandaregionen har framfört till mig att det 
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inom ramen för en Arlandaförhandling behöver genomföras ett antal 
infrastruktursatsningar. De satsningar som lyfts fram med 
utgångspunkt i Arlandaregionens perspektiv är en förbättrad 
kapacitet på Ostkustbanan med fler spår på sträckan Stockholm – 
Uppsala och med satsningar på funktionella resecentrum i 
Arlandaregionen, förbättrad kapacitet på E4:an till och inom 
Arlandaregionen, med nya körfält och fullt utbyggda trafikplatser, 
förlängd Roslagsbana till Arlanda flygplats och förstärkt koppling 
mellan Märsta och Arlanda samt kringliggande flygplatsstad genom 
utbyggd trafikinfrastruktur och kollektivtrafiklösningar. 

Det finns enligt min uppfattning ett behov av att trygga 
kapaciteten i spår- och väginfrastrukturen runt omkring Arlanda 
flygplats.  

Jag konstaterar att samhällsplaneringen har sina utmaningar kring 
Arlanda flygplats och dess kringliggande kommuner, såväl idag som 
på sikt. Särskilt gäller detta hur bostadsbyggande ska koordineras 
med den omfattande statliga transportinfrastrukturen i och genom 
området. Dessa komplexa planeringsförhållanden där nationella, 
regionala och lokala hänsyn behöver hanteras, sker enligt min 
bedömning bäst genom koordinering av en utsedd förhandlare. Jag 
föreslår därför att regeringen ger ett uppdrag till en 
Arlandaförhandlare som skulle syfta till att skapa en långsiktig 
helhetslösning där transportinfrastrukturen stärks samtidigt detta 
koordineras med den samhälls- och infrastrukturplanering som 
hanteras av berörda kommuner och regioner, Trafikverket och 
Swedavia. En Arlandaförhandling skulle bidra till att optimera 
samhällsplaneringen och infrastrukturplaneringen med lösningar 
som är samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara. 
Inriktningen för förhandlingen bör vara att lägga grunden för 
byggande av ny infrastruktur, ökat bostadsbyggande och en större 
arbetsmarknad. Uppdraget ska även inkludera 
kollektivtrafiklösningar för att nå minst 60 procent kollektivtrafik 
till och från Arlanda 2030. 

Jag anser att för att en Arlandaförhandling ska lyckas, krävs att 
det finns utredningsunderlag i tillräcklig omfattning på plats. Jag 
föreslår därför att Trafikverket tilldelas i uppdrag att ta fram ett 
underlag för en Arlandaförhandlares fortsatta arbete. I uppdraget 
ingår att analysera brister i väg- och järnvägsnäten i anslutning till 
Arlanda och lämna förslag till åtgärder inklusive 
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kostnadsberäkningar för att förstärka kapaciteten i spår- och 
väginfrastruktur till och från Arlanda flygplats, utifrån ett 
tillgänglighets- och robusthetsperspektiv. Trafikverket bör även ta 
hänsyn till den samhällsutveckling i övrigt som kan påverka behovet 
av resor och transporter av gods i regionen kring Arlanda flygplats. 
Uppdraget bör samrådas med åtminstone Arlandaregionen, Region 
Stockholm och Mälardalsrådet kring kollektivtrafikfrågor. Viktiga 
frågor i ett Arlandaperspektiv är bland annat kapacitetsbrister på 
Ostkustbanan Stockholm-Arlanda-länsgränsen Uppsala, väg E 4 i 
samma korridor och Roslagsbanan. Det är enligt min mening av stor 
vikt att Trafikverket uppnår en planeringsmognad, för att inte 
planeringen ska försenas och därmed leda till att ett eventuellt 
genomförande fördröjs ytterligare. 

5.8.5 Klimatanpassningsåtgärder inom väg- och 
järnvägsområdet 

Klimatförändringarna har redan fått konsekvenser på väg- och 
spårinfrastrukturen på flera sätt. Exempelvis kan höga temperaturer 
och värmeböljor få stora negativa konsekvenser på tekniska 
komponenter i järnvägssystemet. Rälen kan expandera av värme och 
utvidga sig vilket i sin tur kan leda till att signalsystemet inte 
fungerar och trafiken måste stoppas. Kraftigare solkurvor kan skada 
banan och ge upphov till krökningar av rälen. Redan vid en 
identifierad ökad risk för solkurvor på ett visst avsnitt reduceras 
hastigheten i trafiken, bland annat för att undvika urspårningar. Ett 
annat exempel är avvattningssystemet i väg- och spårinfrastrukturen 
som påverkas av ökade nederbördsmängder och ökade flöden. 
Risken ökar för erosion, bortspolning, översvämningar, ras och 
skred. Broar och trummor kan sättas igen vilket kan leda till att hela 
vägbanken eller banvallen spolas bort. Särskilt sårbara delar på vägar 
och järnvägar är broar och trummor under höga väg- och 
järnvägsbankar. Naturligtvis finns liknande exempel i den 
kommunala väginfrastrukturen. 

Både längs E4 och Ostkustbanan förekommer förhöjda risker för 
trafikstörningar vid extremväder, främst kopplat till skyfall men 
också höga flöden i åar och vattendrag. Det finns också 
förutsättningar för att samma lokala väderhändelse kan påverka både 
E4 och Ostkustbanan samtidigt, till exempel vid skyfall i Upplands 



 § 149 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) - KS-2022/591-1 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) : Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden

Ds 2022:11 Åtgärder för Arlanda flygplats utveckling 

97 

Väsby. Det föreligger även risker att Stockholms centralstation kan 
påverkas vid extremväder. 

Åtgärdsbehoven kan röra sig om allt från avvattningsåtgärder, 
såsom förbättrade diken och trummor, till ombyggnadsbehov av 
trafikplatser och stationsmiljöer för att bättre kunna hantera 
översvämningar. Åtgärder kan också vara aktuella utanför 
infrastrukturanläggningen för att förhindra inflöde av vatten i 
Trafikverkets anläggningar.  Trafikverket förbereder en 
åtgärdsvalsstudie för klimatanpassning av Stockholms 
centralstation. Det finns behov av utredning vad gäller 
klimatanpassning av E4 och Ostkustbanan, men beslut om tidplan 
för genomförande av detta är i dagsläget inte fastställt av 
Trafikverket.  

Trafikverkets publicerade underlag är utförda på systemnivå och 
Trafikverket pekar på stora utredningsbehov för att kunna komma 
till mer konkreta åtgärdsförslag. Trafikverket kan inte redovisa en 
preciserad lista på åtgärder i dagsläget, då verket menar att det råder 
förhållandevis stora osäkerheter i tillgängliga underlag. Jag kan 
konstatera att det krävs mer analys och utredning samt planering för 
infrastrukturens klimatanpassning kring, till och från Arlanda. Även 
risker som finns geografiskt relativt lång ifrån Arlanda flygplats, till 
exempel i järnvägsnätet, kan vara avgörande för vilken möjligheter 
till tillgänglighet som finns. Anpassning av infrastrukturen till att 
klara av klimatförändringar och extremväder kommer att kräva mer 
samverkan och dialog mellan myndigheter, kommuner och andra 
aktörer. 

5.9 Fler bör åka med kollektivtrafik 

Förslag: Andelen av passagerarna som åker kollektiva färdmedel 
till och från Arlanda flygplats bör öka till minst 60 procent senast 
år 2030. 

Regeringen bör initiera en förhandling med A-Train med 
inriktningen att sänka avgifterna för de passagerare som använder 
snabbflygtåget. 

Regeringen bör i god tid, inför det att avtalet med A-Train 
löper, ut ta fram en inriktning för hur en fortsatt snabbflygtåg ska 
kunna bedrivas efter avtalet mellan staten och A-Train löper ut. 
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Att markant och snabbt höja kollektivtrafikandelen till och från 
Arlanda flygplats handlar inte bara om att persontransporter 
behöver minska sin klimatpåverkan för att nå ett hållbart och 
effektivt resande; trängselproblematiken på väg och spår behöver 
också hanteras innan flaskhalsar i infrastrukturen blir ohanterliga 
och kostsamma. Flera åtgärder är tagna eller planeras att genom-
föras, men ytterligare åtgärder behöver beslut om att genomföras. 

Jag bedömer att det behövs en rad åtgärder för att uppnå detta; 
en förstärkt kollektivtrafik, resenärernas ökade förtroende för en 
trygg, säker och tillförlitlig kollektivtrafik, ökad kapacitet i väg- och 
spårinfrastruktur samt olika typer av styrmedel. Det krävs därför att 
många parter agerar själva och tillsammans för att uppnå målet. Jag 
anser att staten behöver agera i olika led med sina myndigheter och 
bolag och att Region Stockholm har stor roll i möjligheten att uppnå 
målet till 2030. Det är också en sammansatt grupp av parter som 
gemensamt behöver bestämma hur kollektivtrafikandelen ska mätas 
och följas upp i förhållande till målbilden 2030. 

Förbättringsåtgärder genomförs både i väg- och 
spårinfrastrukturen. Förbifart Stockholm öppnar 2030 och kommer 
avlasta infarts- och utfartsleder i Stockholm liksom avlastning av 
trafiken i innerstaden. Samtidigt ökar befolkningen i Stockholm 
respektive Uppsala Län fram till 2040 med 27 respektive 17 procent 
enligt Trafikverkets basprognos. Trafikverket bedömer att 
belastningen på yttre infartsleder inklusive E4 mellan Arlanda och 
Stockholm sammantaget kommer att öka och köbildning och 
restider kommer därför öka på grund av trängseleffekter. En 
eventuell nedläggning av Bromma flygplats kommer däremot endast 
marginellt påverka det samlade trafiktrycket på E4. På Ostkustbanan 
kommer fyra spår finnas mellan Uppsala och Länsgräns 
Stockholm/Uppsala år 2040 enligt Trafikverket. Detta kommer 
avsevärt höja kapaciteteten där, men sträckan Uppsala och 
Stockholms länsgräns till Stockholm kommer inte byggas ut enligt 
nuvarande Nationell plan för transportsystemet eller i förslaget till 
ny Nationell plan för transportsystemet 2022-203318. Detta innebär 

 
18 Regeringen har i pressmeddelande 2022-06-08 meddelat att man satsar på nästan 10 miljarder 
kronor, och det är 7,5 miljarder kronor mer än vad Trafikverket föreslagit, på att bygga 
ytterligare två järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Uppsala och länsgränsen 
Uppsala/Stockholm. Det innebär att utbyggnaden kan genomföras tidigare än Trafikverkets 
beräkningar. Den nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2022 – 2033 
publiceras senare i juni 2022. 
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att det kommer finnas brister i både spår- och vägsystemet som 
kommer förvärras i takt med att trängsel på väg och spår ökar.  
Dessutom behöver redundansen i transportsystemet öka vilket jag 
föreslår ska utredas vidare. Exempel på ett sådant objekt är 
trafikplats Måby, för att möjliggöra två infartsvägar till Arlanda 
flygplats från E4. 

För att nå en kollektivtrafikandel av 60 procent bedömer 
Trafikverket att parkeringsavgifterna vid Arlanda flygplats skulle 
behöva höjas kraftigt i förhållande till dagens nivåer och det är 
mycket svårt att genomföra genom potentiell konkurrens från mer 
avlägset belägna privata parkeringsplatser. Andra åtgärder handlar 
om bränslekostnader eller andra styrmedel. Jag föreslår att 
Trafikverket tilldelas uppdrag att ta fram ett utvecklat 
planeringsunderlag för att nå en högre kollektivtrafikandel. I 
uppdraget ingår att analysera brister i väg- och järnvägsnäten i 
anslutning till Arlanda flygplats och lämna förslag till åtgärder 
inklusive kostnadsberäkningar. Frågan om styrmedel för att öka 
kollektivtrafikandelen bör utredas vidare för att ge ett underlag om 
vilka styrmedel som är både effektiva och juridiskt möjliga att införa. 
Underlaget ska också användas som stöd för Arlandaförhandlingen. 

Sammantaget är min bild att trängsel behöver motverkas genom 
att betydligt fler väljer att resa kollektivt till och från Arlanda 
flygplats. År 2018 reste knappt hälften av Arlandas dagliga 60 000 
resenärer kollektivt till flygplatsen. Som nämndes ovan finns ett 
antal skäl som bromsar en högre kollektivtrafikandel, bland annat 
gäller det stationsavgiften på Arlanda Central som tas ut som ett 
påslag på biljetten, en s.k. passagebiljett. Passagebiljetten kostar i 
dagsläget 120 kr per person. Min uppfattning är att stationsavgiften 
verkar menligt på kollektivtrafikresandets volym. Istället bör 
avgiften exempelvis tas ut kollektivt på resenärskollektivet eller att 
den finansieras via skattekollektivet.  

Det snabbaste och mest effektiva färdmedlet mellan Stockholm 
City och Arlanda flygplats är Arlanda Express. Resan tar cirka 18 
minuter. Arlanda Express har kontinuerligt uppvisat en mycket hög 
punktlighet och tillförlitlighet. Först år 2050 har staten rådighet över 
Arlandabanans framtid i samband med att dagens avtal mellan 
Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) och A-Train upphör. Jag 
har anlitat en konsultfirma som är expert på samhällsekonomiska 
bedömningar. Konsultfirmans slutsats är att det skulle vara 
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samhällsekonomiskt lönsamt att sänka biljettpriset på Arlanda 
Express. Jag delar denna slutsats. För att dessa förslag (borttagande 
av passageavgiften samt en sänkning av priset på Arlanda Express) 
skall kunna materialiseras krävs en ny förhandling mellan staten och 
A-Train, något jag bedömer som önskvärt. I dagsläget betalar A-
Train en royalty till staten på de vinster som uppstår i trafiken på 
Arlandabanan. En förhandling kommer därmed leda till att staten 
erhåller en lägre royalty i framtiden om mina förslag kommer till 
stånd. 

Dagens avtal mellan det statligt ägda bolaget Arlanda 
Infrastructure AB och A-Train AB om rättigheterna till 
Arlandabanan (Arlanda Express) löper ut år 2050. När avtalet löper 
ut bör ett snabbflygtåg fortsatt erbjudas samtidigt som 
möjligheterna för att trafikera flygplatsen med övriga tåg också 
förbättras. Ett snabbflygtåg är en viktig del i ett attraktivt 
kollektivtrafikutbud. Driftsformerna för denna kan dock vara andra 
än idag. Regeringen bör därför även ta fram en inriktning i god tid 
för hur en fortsatt snabbtågspendel kan bedrivas efter avtalets 
utgång. 

Den stora utmaningen för 60 procent kollektivtrafikandel är det 
omfattande och växande antalet arbetspendlare till och från 

Arlanda19 eller till och från den omgivande flygplatsstaden. Dessa 

trafikanter reser kollektivt i betydligt lägre omfattning då kollektiva 
trafikalternativ saknas eller på annat sätt inte är tillräckligt attraktiva 
i förhållande till att sätta sig i egen bil för färd till och ifrån arbetet. 
Förändring förutsätter även här principen om ökad attraktivitet för 
kollektiva trafiklösningar och högre eller differentierade 
parkeringsavgifter och/eller andra styrmedel för bilåkande och är en 
av de frågor som jag föreslår att Arlandaförhandlingen ska arbeta 
med.   

 
19 År 2018 bedömdes antalet arbetspendlare vara ca 20 000 personer. 
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5.10 Besked om framtiden för Bromma flygplats 
anger tempot för utveckling av Arlanda flygplats 

Förslag: Regeringen bör tydliggöra sin syn på framtiden för 
Bromma flygplats, kopplat till frågan om nationellt basutbud av 
flygplatser, samt använda sin ägarstyrning av Swedavia för att 
tydliggöra inriktningen för det som regeringen förväntar sig ska 
ske. I detta ingår bland annat ändrad bolagsordning, utvecklade 
uppdragsmål samt behov av att vidta förberedande åtgärder som 
till exempel markundersökningar vid Bromma flygplats. 

Swedavia bör i närtid ta initiativ till fördjupade 
markundersökningar för att få bättre underlag för att bedöma 
behovet av och kostnaderna för sanering av markområdet vid 
Bromma flygplats. 

Regeringen bör ta initiativ till en förhandling mellan staten 
och Stockholms kommun avseende framtiden för 
flygplatsområdet vid Bromma flygplats. Inriktningen för 
förhandlingen bör vara att tydliggöra förutsättningarna för 
Bromma flygplats och den framtida markanvändning av området 
samt att klarlägga kostnaden för en framtida sanering av marken 
inom flygplatsområdet. 

5.10.1 Bakgrund 

Nationellt basutbud och Swedavias bolagsordning 

I mars 2009 beslutade regeringen, efter att ha informerat riksdagen, 
att fastställa ett nationellt basutbud av flygplatser som staten på sikt 
borde ansvara för. Inom Swedavia:s flygplatsverksamhet äger, driver 
och utvecklar Swedavia de tio flygplatser som ingår i nationellt 
basutbud. Flygplatserna drivs och konsolideras till ett sammanhållet 
flygplatssystem med gemensamma koncernfunktioner. Swedavia får 
enligt sin bolagsordning inte utan regeringens godkännande lägga 
ned eller överlåta någon av de flygplatser som ingår i det fastställda 
nationella basutbudet. 
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Avtal om upplåtelse av Bromma flygplatsområde 

År 2007 träffade staten genom Luftfartsverket och Stockholms 
kommun ett avtal om förlängning av upplåtelsen av Bromma 
flygplatsområde. Detta avtal överfördes senare från Luftfartsverket 
till Swedavia. Upplåtelsen gäller till och med den 31 december 2038. 
Enligt avtalet ska verksamheten vid flygplatsen i huvudsak inriktas 
mot att stödja näringslivets utveckling i Stockholm genom att vara 
en flygplats för reguljär flygtrafik till och från Stockholm samt att 
vara en flygplats för affärsflyget. I avtalet betonas att flygplatsen 
spelar en viktig roll för att ge extra kapacitet för den reguljära 
flygtrafiken mellan Stockholm och övriga landet framför allt under 
högtrafiktid och för att säkerställa att konkurrensen kan 
upprätthållas och utvecklas inom inrikesflyget. 

I avtalet regleras frågor som bland annat nyttjanderätt och 
markområden, ersättning för arrenderätten, avtalstid, användning av 
arrendeområdet, öppethållningstider, särskilda tillstånd och 
föreskrifter gällande miljövillkor, stadens exploatering av 
markområden utanför arrendeområdet, uppsägning, upplåtelse i 
andra hand, upprustning och förbättring av byggnader, stängsel, 
stadens tillträde, nyttjanderätt utanför arrendeområdet för 
inflygningshjälpmedel och utryckningsvägar, teknisk försörjning, 
fysisk planering och bygglovsgivning utanför arrendeområdet, 
arrenderättens upphörande med mera. 

Enligt avtalet ska Swedavia erlägga en årlig arrendeavgift om en 
krona. Därtill ska som ersättning för den flygplatsanknutna 
verksamheten ett belopp motsvarande fem kronor per avresande 
passagerare erläggas. Beloppet ska räknas upp med 
konsumentprisindex med januari 2008 som bas. Om en eventuell 
avveckling av flygplatsverksamheten påverkar flygtrafikens 
omfattning under uppsägningstiden, kan också Stockholm 
kommuns intäkter komma att påverkas. 

Arrendeområdet ska användas som flygplats och för 
flygplatsanknuten verksamhet. Annan verksamhet får inte bedrivas 
inom området utan kommunens skriftliga samtycke. 

Om parterna inte avtalar om annat, upphör arrendet efter 
uppsägning till avtalstidens utgång den 31 december 2038. 
Uppsägning ska ske 36 månader före avtalstidens utgång, det vill 
säga senast den 31 december 2035. Enligt avtalet har Swedavia rätt 



 § 149 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) - KS-2022/591-1 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) : Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden

Ds 2022:11 Åtgärder för Arlanda flygplats utveckling 

103 

till förtida uppsägning av avtalet om Swedavia beslutar att lägga ned 
flygplatsen. Under sådana omständigheter upphör avtalet att gälla 36 
månader efter att uppsägning har skett. Avtalet innehåller inte några 
villkor om vad som därefter ska hända med arrendeområdet. 

Enligt avtalet svarar Swedavia enligt lag för återställningsåtgärder 
beträffande eventuella föroreningar i marken inom det område som 
är upplåtet genom 1946 års nyttjanderättsavtal och de senare avtal 
som har ersatt detta. Stockholms kommun kan genom avtalet således 
ställa krav på sin avtalspart Swedavia. 

Swedavias inriktning 

I september 2020 presenterade Swedavia en konsekvensanalys 
avseende en förtida avveckling av Bromma flygplats. Swedavia:s 
samlade bedömning var att det mot bakgrund av den nya 
marknadssituationen vore att föredra att konsolidera flygtrafiken i 
Stockholmsregionen till Arlanda flygplats. Swedavia bedömde att 
Bromma flygplats under lång tid framöver kommer att ha ett 
betydande kapacitetsöverskott på grund av låga trafikvolymer. På 
kort sikt bedömde Swedavia att den kommersiella flygtrafiken på 
Bromma flygplats kan inrymmas på Arlanda utan att några 
betydande ytterligare infrastrukturinvesteringar behöver 
tidigareläggas. På längre sikt krävs enligt Swedavia ytterligare 
satsningar i infrastruktur på och kring Arlanda flygplats, oaktat om 
Bromma flygplats läggs ner i förtid eller ej. 

Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och 
verksamhet 

Magnus Persson, bokstavsutredare med uppdrag att ta fram underlag 
inför en avveckling av driften och verksamheterna vid Bromma 
flygplats, lämnade sin redovisning i augusti 2021.  

Utredaren bedömde att Bromma flygplats kan avvecklas i förtid 
och att riksdagen bör informeras om ändringar i nationellt basutbud 
med anledning av den ”mjuka bindning” som finns mellan riksdag 
och regering. Regeringen bör enligt utredaren förtydliga sina 
förväntningar på Swedavia genom ägaranvisningar som anger att 
Swedavia ska leda avvecklingen av Bromma flygplats med 
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intentionen att det ska ske i strukturerade former och i god ordning 
över en tidsperiod om tre till fem år. Utredaren bedömde att 
förutsättningsskapande beslut skulle kunna vara på plats under 2022 
och att Bromma flygplats skulle kunna vara avvecklad som flygplats 
tidigast 2025 och senast 2027. 

Utredaren bedömde att hittills genomförda undersökningar inte 
räcker till för att få en fullständig bild av förekomsten av 
föroreningar. Mer detaljerade undersökningar behöver göras enligt 
utredaren. Utredaren konstaterar att en avgörande fråga för hur 
saneringen ska göras och i vilken omfattning är vad Stockholm stad 
vill använda marken till efter flygplatsens avveckling. Som markägare 
har staden möjlighet att utveckla och sälja marken och på så sätt ta 
del av framtida värden på fältet. 

5.10.2 Behov av ytterligare åtgärder 

Nuvarande avtalet upphör efter uppsägning senast den 31 december 
2038. Uppsägning ska ske med 36 månaders framförhållning. 
Uppsägning med större framförhållning eller där någon av parterna 
vill ändra villkoren för avtalet kräver omförhandling. 

Enligt rådande avtal ska avtalsparterna förhandla om exempelvis 
byggnaders värde. För Swedavia och Stockholms kommun finns det 
därtill frågor som markundersökningar, sanering av föroreningar 
och vad flygplatsområdet ska användas till efter en avveckling av 
Swedavias flygplatsverksamhet som kan vara av intresse för någon av 
eller båda parterna att komma överens om. Utöver detta finns även 
andra frågor som kan vara viktiga för avtalsparterna, som exempelvis 
flytt av verksamhet från Bromma flygplats till Arlanda flygplats. Det 
innebär att vad som händer med Bromma flygplats kan bli en 
förutsättning för vad som sker vid Arlanda flygplats. Besked om 
Bromma flygplats kan således påverka tidpunkt och takt för åtgärder 
vid Arlanda flygplats. 

Regeringen bör därför tydliggöra sin syn på framtiden för 
Bromma flygplats, kopplat till frågan om nationellt basutbud av 
flygplatser, samt använda sin ägarstyrning av Swedavia för att 
tydliggöra inriktningen för det som regeringen förväntar sig ska ske. 
I detta ingår bland annat ändrad bolagsordning, utvecklade 
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uppdragsmål samt behov av att vidta förberedande åtgärder som till 
exempel markundersökningar vid Bromma flygplats 

Regeringen bör vidare ta initiativ till en förhandling mellan staten 
och Stockholms kommun avseende framtiden för flygplatsområdet 
vid Bromma flygplats. Inriktningen för förhandlingen bör vara att 
tydliggöra förutsättningarna för Bromma flygplats och den framtida 
markanvändning av området samt att klarlägga kostnaden för en 
framtida sanering av marknaden inom flygplatsområdet. 

Swedavia bör i närtid ta initiativ till fördjupade undersökningar 
kring förekomsten av föroreningar i marken vid Bromma flygplats, 
för att få bättre underlag för att bedöma behovet av och kostnaderna 
för sanering av markområdet. 

5.11 Tillgänglighet till vissa flyglinjer bör säkerställas 

Förslag: Regeringen bör, utöver nuvarande flyglinjer med allmän 
trafikplikt, även peka ut kommersiella men samhällsviktiga 
inrikes flyglinjer där rimliga transportalternativ kommer att 
saknas om flygtrafiken skulle upphöra. Om den kommersiella 
flygtrafiken på dessa utpekade flyglinjer skulle upphöra eller 
kraftigt reduceras ska beslut fattas om allmän trafikplikt och ett 
upphandlingsförfarande inledas. Ett sådant utpekande skulle ge 
en trygghet för de orter som är beroende av en fungerande 
flygverksamhet. 

Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att löpande följa 
utvecklingen på marknaden och skyndsamt ingå avtal med 
flygföretag om regelbunden flygtrafik för de utpekade flyglinjer 
där det inte finns kommersiella förutsättningar för att fullgöra ett 
minimiutbud av regelbunden flygtrafik. 

 
Covid-19-pandemin innebar som tidigare nämnts ett mycket 
kraftigt passagerarbortfall för inrikesflyget med kraftiga 
neddragningar av linjeutbudet och för vissa linjer upphörde trafiken 
helt. För att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland 
och Gotland beslutade regeringen den 6 april 2020 att temporärt 
införa allmän trafikplikt på åtta inrikes flyglinjer20 och uppdrog åt 

 
20 Arlanda-Visby, Arlanda-Sundsvall, Arlanda-Örnsköldsvik, Arlanda-Östersund, Arlanda-
Skellefteå, Arlanda-Östersund, Arlanda-Umeå, Arlanda-Luleå, Arlanda-Kiruna. 
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Trafikverket att ingå avtal om flygtrafik på linjerna. Den allmänna 
trafikplikten skulle säkerställa behov för bland annat hälso- och 
sjukvården, räddningstjänsten och totalförsvaret.  

Regeringen förlängde den temporära allmänna trafikplikten vid 
ytterligare tre tillfällen (augusti 2020, december 2020 respektive juni 
2021), men den upphörde sedan den 31 december 2021. Under 
perioden trafikerades sex av de åtta flyglinjerna av kommersiell 
flygtrafik och endast två flyglinjer upphandlades av Trafikverket.21 
Trafikverket hade vidare regeringens uppdrag att löpande följa 
utvecklingen och skyndsamt ingå avtal med flygföretag om 
regelbunden flygtrafik för de linjer där det inte finns förutsättningar 
för att fullgöra ett minimiutbud av regelbunden flygtrafik genom 
kommersiell trafik, så att inte något glapp skulle uppstå i 
flygtrafiken.  

Syftet med allmän trafikplikt enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om 
gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i 
gemenskapen är att införa fastställda normer för kontinuitet, 
regelbundenhet, prissättning eller minimikapacitet för att säkerställa 
tillträde till isolerade områden eller utvecklingsområden när en 
medlemsstat finner att mål inom den regionala utvecklingspolitiken 
inte kommer att uppnås om måluppfyllandet helt och hållet överlåts 
till marknadskrafternas fria spel, eftersom marknaden själv inte kan 
tillhandahålla lufttrafik på en godtagbar nivå till dessa områden. 

År 2019 fanns omkring 175 flyglinjer med allmän trafikplikt 
inrättade i 13 medlemsstater inom EU i enlighet med förordning 
(EG) nr 1008/2008. Av de befintliga flyglinjerna med allmän 
trafikplikt får cirka 80 procent statligt stöd efter upphandling (så 
kallad begränsad allmän trafikplikt) och således har cirka 20 procent 
av flyglinjerna ingen ersättning (så kallad fri allmän trafikplikt). 

Allmän trafikplikt får införas på två typer av flyglinjer, dels 
flyglinjer till en flygplats som betjänar ett ytterområde eller ett 
utvecklingsområde22, dels flyglinjer med låg trafikintensitet eller 
flyglinjer upp till 100 000 passagerare om året. 

 
21 Arlanda-Sundsvall och Arlanda-Örnsköldsvik 
22 Ett ytterområde är vanligtvis ett avlägset område eller ett område som det är svårt att ta sig 
till från huvudstaden och andra stora städer i medlemsstaten. Avlägsenheten eller isoleringen 
bör bedömas mot bakgrund av medlemsstatens territorium, dess administrativa, företags- och 
utbildningsmässiga samt medicinska centrum, men även med avseende på andra angränsande 
medlemsstaters territorier och centrum. Ett utvecklingsområde ligger efter ekonomiskt sett 
till exempelvis BNP per capita eller arbetslöshetsnivå. 
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Sammanfattningsvis får allmän trafikplikt endast införas på en 
flyglinje som ”anses väsentlig för den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i den region som flygplatsen betjänar”. 
Medlemsstaterna har ett visst bedömningsutrymme när det gäller att 
avgöra en flyglinjes betydelse, men kommissionen säger i sin 
riktlinje att ”bedömningen måste dock göras utifrån objektiva 
faktorer som rör behovet av förbindelser i enlighet med 
förordningen och med EU-rätten mer generellt”.  

Trafikverket har i april 2022 beslutat om allmän trafikplikt på 12 
flyglinjer23. Jag bedömer att regeringen redan nu bör peka ut 
ytterligare samhällsviktiga inrikes flyglinjer för allmän trafikplikt där 
rimliga transportalternativ saknas om den kommersiella flygtrafiken 
upphör eller kraftigt reduceras. En utgångspunkt för detta skulle 
kunna vara de flyglinjer som regeringen pekade ut i samband med 
den temporära allmänna trafikplikten infördes, men kan även 
innehålla andra flyglinjer. 

Om och när den kommersiella flygtrafiken på dessa utpekade 
flyglinjer skulle upphöra eller kraftigt reduceras ska beslut om 
allmän trafikplikt anmälas till kommissionen och ett upphandlings-
förfarande inledas. Ett sådant utpekande skulle ge en trygghet över 
tiden för de orter som är beroende av en fungerande flygverksamhet. 
Jag föreslår därför att regeringen ger Trafikverket uppdraget att 
löpande följa utvecklingen på marknaden och skyndsamt ingå avtal 
med flygföretag om regelbunden flygtrafik för de utpekade flyglinjer 
där det inte finns förutsättningar för att fullgöra ett minimiutbud av 
regelbunden flygtrafik genom kommersiell trafik, så att inte glapp 
uppstår i flygtrafiken. 

Förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för 
fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens 
flygplatser möjliggör därtill reservering av ankomst- och 
avgångstider (slots) för flyglinjer som omfattas av allmän trafikplikt. 
Det tillämpas i dagsläget för de flyglinjer som omfattas av allmän 
trafikplikt vid Arlanda flygplats. I den mån ytterligare flyglinjer 
skulle beröras av allmän trafikplikt, så skulle de också kunna 
omfattas av denna möjlighet 

 
23 Trafikverkets beslut den 20 april 2022 om allmän trafikplikt från och med oktober 2023 på 
följande linjer: Arlanda-Arvidsjaur, Arlanda-Gällivare, Arlanda-Hagfors, Arlanda-Hemavan, 
Arlanda-Lycksele, Arlanda-Sveg, Arlanda-Torsby, Arlanda-Vilhelmina, Arlanda-Kramfors, 
Arlanda-Mora, Östersund-Umeå och Pajala-Luleå. 
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5.12 Försörjning av energi behöver säkerställas för 
Arlanda flygplats och för den flygtrafik som 
bedrivs vid flygplatsen 

Förslag: Flyget bör, i enlighet med Sveriges klimatmål, vara 
fossilfritt senast år 2045. För att uppnå detta mål måste 
klimatarbetet intensifieras. Regeringen bör ta initiativet till att 
Sverige tar fram en plan för produktion och distribution av 
fossilfri energi för flygets behov, för att flyget överhuvudtaget 
ska kunna utvecklas i linje med klimatmålen. Regeringen bör 
tillsätta en ”flygbränslekommission” som samlar företrädare från 
näringsliv, akademi och offentlig sektor och som kan bidra till 
konkretisering och genomförande av denna plan. Etappmål för 
svensk storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle för att nå 
klimatmålen bör även tas fram. 

Bromma flygplats bör från och med 1 januari 2030 enbart 
användas för fossilfritt flyg. Bromma flygplats skulle därmed bli 
en av världens första helt fossilfria flygplatser. Bromma flygplats 
bör därefter stängas senast 1 januari 2035. 

Regeringen bör ge Transportstyrelsen i uppdrag att utreda de 
legala förutsättningarna och tillvägagångssätt för att kunna 
etablera Bromma flygplats som en flygplats endast för fossilfritt 
flyg 2030. 

Swedavia bör successivt anpassa Arlanda flygplats bränsle-och 
energiförsörjning så att flygplatsen inte utgör ett hinder för 
utveckling av fossilfritt flyg. Senast 2035 ska Arlanda flygplats ha 
den infrastruktur och kapacitet som krävs för en effektiv och 
hållbar flygplatsdrift inklusive bränsle- och energiförsörjning för 
flygtrafiken. 

 
Jag kan konstatera att flyget ska utvecklas i enlighet med Sveriges 
klimatmål, det vill säga vara fossilfritt senast år 2045. Det är mindre 
än 25 år kvar och mycket är oklart kring hur detta ska kunna uppnås 
eftersom det saknas en handlingsplan för utveckling av 
förutsättningar, produktion, logistik och distribution, 
affärsmässighet etcetera. Klimatarbetet inom luftfarten måste 
intensifieras och här har naturligtvis flygbranschen ett centralt 
ansvar och det finns goda föredömen, exempelvis den svenska 
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flygbranschens samlade färdplan från 2019 som anger att 
inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och att allt flyg som lyfter från 
Sverige är fossilfritt 2045, eller det pågående samarbetet mellan 
Vattenfall, Shell, Lanzatech och SAS att se över möjligheten för 
storskalig produktion av elektrobränsle i Sverige. Ett annat exempel 
är svenska flygplanstillverkaren Heart Aerospace som planerar att 
rulla ut sitt första elflygplan för 19 passagerare i reguljär inrikestrafik 
redan 2026.  

Jag bedömer att det krävs politiska beslut och samlade åtgärder 
för att på så kort tid på allvar hinna ställa om luftfarten i Sverige. 
Regeringen behöver ta initiativ till att Sverige tar fram en plan för 
produktion och distribution av fossilfri energi för flygets behov, för 
att flyget överhuvudtaget ska kunna utvecklas i linje med 
klimatmålen – en nationell flygbränsleplan för att nå klimatmålen 
2045. För Arlanda flygplats innebär det i praktiken att flygplatsen 
behöver mycket god tillgång till och infrastruktur för hållbara 
flygbränslen (SAF). Som ett led i detta föreslår jag att regeringen bör 
tillsätta en ”flygbränslekommission” som på nationell nivå samlar 
företrädare från näringsliv, akademi och offentlig sektor och som 
kan bidra till konkretisering och genomförande av en nationell plan. 
Det går inte att komma ifrån att det krävs en storskalig produktion 
av SAF där Sverige av experter bedöms ha goda förutsättningar till 
en hög grad av självförsörjning vad gäller tillgång till naturresurser 
och samtidigt har det tekniska know-how som krävs för att kunna 
nyttja detta. Jag ser gärna att en flygbränslekommission beaktar 
bland annat Elektrifieringskommissionens arbetssätt och förslag. 

Ett exempel på åtgärder som omgående kan värderas vidare av en 
bränslekommission är ett statligt investeringsstöd för svensk 
produktion av fossilfria flygbränslen som jag bedömer ligger i linje 
med regeringens beslut att ställa ut statliga kreditgarantier24 för 
gröna investeringar och som bidrar till att möjliggöra fler 
samhällsviktiga satsningar i hållbar industri. Regeringen motiverar 
själv uppdraget till Riksgäldskontoret25 med att det handlar om stora 

 
24 En statlig kreditgaranti innebär att staten, upp till ett visst belopp, bär delar av risken för lånet. På så 
sätt kan långivarens vilja att bevilja låntagaren en kredit öka. 
25 Regeringen beslutade i juni 2021 att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att ställa ut kreditgarantier för 
gröna investeringar som ska ställas ut utifrån teknikneutrala kriterier i enlighet med förordningen 
(2011:211) med beaktande av EU-kommissionens tillkännagivande om statligt stöd i form av garantier.  
Kreditgarantierna kan ställas ut till industriinvesteringar där kapitalbeloppet för det garanterade lånet 
uppgår till minst 500 miljoner kronor och under en maximal löptid om 15 år. Företagens ansökningar 
prövas utifrån teknikneutrala kriterier och garantin får täcka högst 80 procent av det garanterade lånet. 
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industriinvesteringar i Sverige som bidrar till att nå målen i 
miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket samt att det 
finns finansiella utmaningar för större investeringar som syftar till 
att implementera hållbar teknik i full skala. Frånvaron av 
investeringar i dessa fall kan få negativ inverkan på samhälleliga mål. 
Genom att utfärda garantier kan staten förutom själva kreditgarantin 
bidra till att hantera behovet av en minskad risk för investerare över 
längre tid (upp till 15 år) genom minskade räntekostnader. De 
statliga kreditgarantierna kan till exempel ges till investeringar som 
syftar till att implementera hållbar teknik i full skala 
(kommersialisering av ny teknik) eller ställa om befintlig teknik till 
att bli mer hållbar. Genom att ta tillvara fördelarna i ett teknikskifte 
mot ökad hållbarhet kan omställning möjliggöras för att nå miljö- 
och klimatmålen samtidigt som Sveriges konkurrenskraft stärks. För 
att nå miljömålen med nettonollutsläpp till 2045 krävs investeringar 
i hållbar teknik. Regeringen menar vidare att samhällsnyttan av en 
sådan teknikutveckling bedöms vara större än den nytta som tillfaller 
de privata aktörer som gör investeringarna. Teknikskiftet kräver 
investeringar med lång livslängd vilket innebär utmaningar för att få 
finansiering. Teknikskiftet inom flygbränsle och den storskalighet 
det kräver ligger således i linje med regeringens uppfattning och 
möjliggörande av statliga kreditgarantier. 

Jag ser fram emot resultatet av en nationell flygbränsleplan för att 
nå klimatmålet 2045 men kan redan nu konstatera att: 

• Kostnader för en snabb utveckling av produktionskedjan behöver 
fördelas mellan offentlig finansiering och näringslivet, 

• Tvärsektoriella samarbeten mellan det offentliga, näringslivet och 
akademin, även efter att den nationella flygbränsleplanen har 
presenterats, är en förutsättning för att nå klimatmålet 2045. Jag 
ser framför mig bidragande parter från flyg- och energibranschen, 
råvaruindustrin (t ex skogsindustrin), forskarvärlden samt staten 
med sina myndigheter. 

• Inom EU pågår det förhandlingar om klimatstyrmedel som 
Sverige kan påverkas direkt av och som kan påverka nuvarande 
punktskatt (passagerarskatt) och reduktionsplikt som infördes 
2021 för inblandning av bioflygbränsle i fossilt flygbränsle. 
Sverige bör aktivt driva behovet om storskalig tillgång till 
fossilfritt flygbränsle. 
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• Arlanda flygplats kommer behöva försörjas med mer el för att 
efterhand kunna utveckla sin laddinfrastruktur för elflyget. När 
det gäller elflyg är Sverige välförsett med know-how både för 
flygplansutveckling och batteriteknik. En nationell plan för 
flygbränsle bör inkludera en handlingsplan för elflygets 
utveckling inom elektrifieringsstrategin. 

I Norge är ambitionen att år 2040 ha all reguljär inrikestrafik 
elektrifierad. I ett vidare perspektiv är den norska strategin att landet 
ska vara en drivkraft och arena för utveckling, test och tidig 
implementering av elflygplan. Även norska flygbranschen har en 
handlingsplan (från 2021) för fossilfritt flyg 2050. Sverige bör i det 
här sammanhanget utveckla samarbetet med Norge.  

På flera områden ligger Sverige som tidigare nämndes i framkant 
i flygets hållbarhetsarbete. Jag konstaterar att Bromma flygplats kan 
fylla en viktig roll för flygets omställning samtidigt som Arlanda 
flygplats kan förberedas för att inte bara ta emot Brommas flygtrafik 
och det samhällsviktiga flyget, utan också skapa de bästa 
förutsättningar att försörja behovet som det fossilfria flyget kommer 
ha gällande infrastruktur och kapacitet. Brommas flygtrafik föreslås 
som nämnts ovan ha en successiv marknadsövergång till Arlanda 
flygplats i syfte att ge rimlig tid för marknadsetablering på Arlanda 
flygplats. Bromma flygplats bör därför från och med 1 januari 2030 
enbart användas för fossilfritt flyg, det vill säga flygplan som 
använder förnybart flygbränsle. Bromma skulle därmed bli en av 
världens första fossilfria flygplatser, ett show-room för det fossilfria 
flyget. Flygplatsen kommer att kunna utgöra en testplattform som 
kan attrahera både flygbolag, flygplanstillverkare och 
flygmotortillverkare samtidigt som flygplatsen kan erbjuda reguljär 
fossilfri flygtrafik. Utredningens initiala bedömning är att det inte 
föreligger legala eller regelmässiga hinder att införa denna restriktion 
på Bromma, men frågan behöver utredas ytterligare av 
Transportstyrelsen.  

Bromma flygplats bör därefter stängas senast den 1 januari 2035. 
Swedavia bör successivt anpassa Arlanda flygplats bränsle- och 
energiförsörjning så att flygplatsen kan stödja flygbranschens 
utveckling av fossilfritt flyg, och att flygplatsen inte ska utgöra ett 
hinder för en sådan utveckling. Senast 2035 ska Arlanda flygplats ha 
den infrastruktur och kapacitet som krävs för en effektiv och hållbar 
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flygplatsdrift inklusive bränsle- och energiförsörjning för 
flygtrafiken. 

Förnybara bränslen för flyget kan förenklat delas upp i 
biobränsle, elektrobränsle, väte och el. Biobränsle som används för 
transportändamål är framställt av biomassa, det vill säga den 
biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter 
av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk och därmed 
förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den 
biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall. 
Jetbränsle är i allt väsentligt desamma som för vägtrafikbränslen. 
Slutprodukten biojetbränsle har stora kemiska likheter med diesel. 
Bränslet ska uppfylla ett antal krav på olika egenskaper. Därutöver 
ställs även krav på att den färdiga bränsleblandningen ska uppfylla de 
krav som ställs i specifikationen för Jet A-1. Processen för 
certifiering är komplex och idag tillåts upp till 50 procent 
inblandning i det fossila jetbränslet. 

Elektrobränsle produceras från koldioxid och vatten med 
elektricitet som främsta energikälla. Elektricitet behövs för att 
spjälka vatten till vätgas och syre. Vätgas processas sedan med 
koldioxid för att producera kolväten. När flygplansmotorerna sedan 
förbränner elektrobränslet släpps den infångade koldioxiden ut i 
atmosfären efter att ha använts en andra gång. Elektrobränslen är 
inte en certifierad processväg för flygfotogen och ännu inte heller 
under certifiering. Elektrobränsle betraktas som ett hållbart 
syntetiskt flygbränsle eftersom de enda komponenter som används 
för framställningen är fossilfri el, vatten och återvunnen koldioxid (i 
stället för fossila råmaterial).  

Vätgas förekommer inte naturligt utan behöver produceras. 
Vätgas är gasformig i rumstemperatur och har ett energiinnehåll som 
är tre gånger högre per kilo än dagens flygfotogen. Energiinnehållet 
uttryckt i volym är däremot lågt vilket gör att lagring och transport 
av vätgas är mycket utrymmeskrävande och kräver cirka fyra gånger 
mer utrymme än konventionellt flygbränsle med motsvarande 
energiinnehåll. Det betyder i praktiken att nya ännu ej utvecklade 
flygplan behöver produceras som kan få plats med vätgasen. 
Bedömningen är därför att det kommer dröja ett antal decennier 
innan vätgasdrift blir standard för flyget.  

Elektrifierat flyg drivs antingen av att elen till motorerna 
tillhandahålls via markladdade batterier eller via bränsleceller som 
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försörjs med vätgas. Av de projekt som idag pågår för att utveckla 
elflyget ligger batterielektriska lösningar för närvarande längst i 
utvecklingen. Det är ännu oklart hur stort ett elflygplan kan bli och 
hur långt det kan flyga. Men som tidigare nämndes bedöms det inom 
några år finnas elflyg för den kommersiella marknaden som kan ta 
19 passagerare med en räckvidd upp till 400 km. Utvecklingsplaner 
finns även för både betydligt större elflygplan och elflygplan med 
medeldistansräckvidd upp till 1500 km på sikt. 

En nationell flygbränsleplan för att nå klimatmålen 2045 bör 
enligt min mening fånga alla förnybara bränslen för flyget inklusive 
infrastruktur och logistik med mera, men fokus bör i närtid läggas 
på de alternativ som är närmast en implementering. 

5.13 Fördjupade analyser ur ett totalförsvars-
perspektiv bör genomföras 

Förslag: Regeringen bör ge ett gemensamt uppdrag till 
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsberedskap (MSB), 
Trafikverket, Transportstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms län 
och Luftfartsverket, att tillsammans med berörda aktörer, 
analysera behovet av tillgänglighet och redundans i ett 
beredskaps- och totalförsvarsperspektiv för luftfart och 
flygplatser i Stockholmsområdet. 

5.13.1 Bakgrund 

Linjefart- och chartertrafik 

Verksamheten på Arlanda drabbas ibland av störningar och tvingas 
till reducerad kapacitet. Oftast är störningarna väderrelaterade. 
Erfarenhetsmässigt har Swedavia tvingats reducera kapaciteten på 
Arlanda till en rullbana vid ett fåtal tillfällen per år. När en sådan 
större störning inträffar pågår störningen vanligen enbart under 
några timmar innan normal drift kan återupptas. I ett längre 
perspektiv kan det befaras att störningar i verksamheten vid Arlanda 
kan orsakas av klimatpåverkan, så som kraftiga skyfall och 
snöoväder, översvämningar, värmeböljor och torka. 



 § 149 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) - KS-2022/591-1 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) : Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden

Åtgärder för Arlanda flygplats utveckling Ds 2022:11 

114 

Vid en avveckling av Bromma flygplats kan ett antal flygplatser 
fungera som alternativflygplatser för Arlanda när flygplatsen tvingas 
till tillfälligt reducerad kapacitet, bland annat Skavsta, Västerås, 
Göteborg-Landvetter, Malmö, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn 
flygplatser. Det är respektive flygbolag som avgör vilken flygplats 
som väljs som alternativflygplats om Arlanda flygplats av någon 
anledning inte kan ta emot flygplanet. 

Flygbolagen väger in aspekter som markservice, 
personalförsörjning och andra system för flygproduktion vid 
tillfällen då Arlanda inte kan användas. Det bästa alternativet kan till 
exempel vara att vända åter till den flygplats som flygplanet kom 
ifrån eller att välja någon annan av de flygplatser bolaget trafikerar 
och som fungerar som nod i flygbolagets flygtrafikproduktion trots 
att det finns flygplatser geografiskt närmare Arlanda. Transport av 
resenärer från den alternativa flygplatsen som nyttjas till den 
ursprungliga destinationen kan då komma att ske exempelvis med 
buss, taxi, tåg eller flyg. 

Det finns utöver Arlanda och Bromma flygplatser ytterligare 
flygplatser i och i närheten av Stockholmsregionen som har linje- 
och chartertrafik: Skavsta och Västerås flygplatser. Därtill finns även 
flygplatser i Eskilstuna och Uppsala. Arlanda och Skavsta flygplatser 
har stor betydelse för utrikestrafiken, där Skavsta i huvudsak 
domineras av flygbolag inom lågkostnadssegmentet. Linje- och 
chartertrafiken vid Västerås flygplats är i dagsläget av mer marginell 
karaktär i detta sammanhang. 

Även vid längre uppehåll för flygtrafik vid Arlanda flygplats 
fungerar flygplatser i ett större omland än Stockholmsregionen som 
reservflygplatser. Vid ett längre uppehåll av flygtrafik till Arlanda är 
det dessutom troligt att ett visst bortfall av flygresor sker då 
alternativflygplatserna inte kan ha samma service och slotstider som 
efterfrågas samt att de dessutom ligger på längre avstånd från 
Stockholm. 

Samhällsviktigt flyg och övrig flygtrafik 

Samhällsviktigt flyg använder flera olika flygplatser i 
Stockholmsområdet. Ambulansflyg använder exempelvis Bromma 
och Arlanda flygplats. Polismyndigheten har sin helikopterbas vid 
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Arlanda flygplats. Kustbevakningen har tre flygplan för 
sjöövervakning stationerade vid Skavsta flygplats. Sjöfartsverket har 
bland annat helikoptrar för sjö- och flygräddning stationerade i 
Norrtälje. 

Bromma flygplats utgör i många fall alternativflygplats för både 
flygplan och helikoptrar. Alternativflygplats är den flygplats man 
flyger till om det visar sig att man inte kan landa på ordinarie 
destination på grund av väderförhållanden eller andra oförutsedda 
omständigheter. Villkoren för Bromma flygplats påverkar dock 
förutsättningarna.  

För redundans i ett samhällsperspektiv, som till exempel vid sjuk- 
och organtransporter, är närheten till sjukhus väsentlig. Arlanda 
flygplats har en bra lokalisering i förhållande till sjukhus i både 
Stockholm och Uppsala. Det samhällsviktiga flyget är dock i 
dagsläget utspritt på Arlanda flygplats. Om en sådan transport inte 
kan landa på Arlanda kan samtliga flygplatser i regionen runt 
Arlanda fungera som alternativ, begränsat i vissa fall av flygplanstyp 
och av öppettider. För vissa transporter innebär dock en flytt av 
flygtrafiken från Bromma till Arlanda flygplats att det blir längre 
transporttider på väg. Det ställer krav på att vägsystemet har en 
tillräcklig tillgänglighet, som inte fördröjer dessa transporter 
ytterligare. 

När det gäller den helikoptertrafik som i dagsläget bedrivs vid 
Bromma flygplats krävs dock att andra åtgärder vidtas. Det handlar 
om att säkerställa kapacitet och goda tankningsmöjligheter i centrala 
delar av Stockholmsregionen som samhällsviktiga 
helikoptertransporter kan nyttja. 

Beredskapsflygplatser 

Trafikverket har analyserat frågan om beredskapsflygplatser under 
de senaste åren. Slutrapporten för det senaste regeringsuppdraget 
redovisades i november 2021. I slutrapporten föreslår Trafikverket 
att de tio ordinarie beredskapsflygplatserna som funnits utökas till 
totalt 22 stycken beredskapsflygplatser. I slutrapporten framförs 
även att regeringen bör överväga att byta ut den befintliga 
ersättningsmodellen med frivilliga avtal mot en bidragsmodell i form 
av en förordning som reglerar de kostnader som avser flygplatsernas 



 § 149 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) - KS-2022/591-1 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) : Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden

Åtgärder för Arlanda flygplats utveckling Ds 2022:11 

116 

icke-ekonomiska verksamhet, att Försvarsmakten får i uppdrag att 
hålla beredskap på de flygplatser där Försvarsmakten är 
flygplatshållare som ingår i systemet med beredskapsflygplatser, att 
staten rekommenderas peka ut en ansvarig myndighet med ett 
”operativt funktionsansvar” och att ytterligare samverkan behövs 
mellan myndigheter i ett totalförsvarsperspektiv. 

Av de 22 beredskapsflygplatserna som Trafikverket föreslår i 
slutrapporten finns tre stycken i närheten av Stockholm: Arlanda 
flygplats, Skavsta flygplats och Uppsala-Ärna flygplats. 

I början av året beslutade regeringen att de 17 flygplatser som 
under 2021 varit temporära beredskapsflygplatser ska vara 
beredskapsflygplatser tillsammans med de tio ordinarie 
beredskapsflygplatserna under 2022. Trafikverket har därefter ingått 
ett ettårigt avtal med sammanlagt 27 flygplatser. Flygplatserna ska 
hålla personal i beredskap dygnet runt för att kunna ta emot flyg som 
utför akuta samhällsviktiga transporter, såsom ambulansflyg. Av de 
27 beredskapsflygplatserna ligger två stycken i närheten av 
Stockholm: Arlanda flygplats och Eskilstuna flygplats. 

5.13.2 Behov av ytterligare åtgärder 

Det är möjligt att för viss flygtrafik och i vissa situationer se 
robusthet och redundans i ett större geografiskt perspektiv. Vid en 
slutlig avveckling av Bromma flygplats kommer kommersiell och 
samhällsviktig flygtrafik att flytta till Arlanda flygplats. Annat 
allmänflyg och helikoptertrafik behöver flyttas till andra flygplatser 
och tillräcklig kapacitet för detta behov behöver säkerställas i 
Stockholmsområdet, bland annat för det spaningsflyg som bedrivs 
av Frivilliga Flygkåren (FFK).  

Oberoende vad som händer med Bromma flygplats finns det 
behov av att vidta åtgärder vid Arlanda flygplats för såväl linjefart 
och chartertrafik som för kommersiellt allmänflyg och 
samhällsviktiga flygtransporter för att möta framtida efterfrågan. 
Det kan handla om att vidta olika åtgärder som att öka kapaciteten 
för rullbanor, taxibanor och uppställningsplatser som för 
terminalfunktioner. Det finns även behov av att samla det 
kommersiella allmänflyget och det samhällsviktiga flyget vid en plats 
på Arlanda flygplats för att möta de krav och behov som finns.  
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Vid en avveckling av Bromma flygplats kan rullbanekapacitet 
totalt sett i Stockholmsregionen komma att minska. Om en 
utbyggnad av kapacitet sker vid Arlanda flygplats kan kapaciteten 
komma att bibehållas, men med en större koncentration vid en 
flygplats.  

Covid-19-pandemin och Rysslands invasion i Ukraina har satt ett 
ytterligare ljus på förutsättningar för samhällsviktiga transporter och 
samhällsviktigt flyg. Det finns därför skäl att ytterligare analysera en 
förändrad flygplatskapacitet i Stockholmsregionen ur ett 
beredskaps- och totalförsvarsperspektiv, till exempel vilken 
betydelse Bromma flygplats har ur ett beredskaps- och 
totalförsvarsperspektiv samt vilka åtgärder som bör vidtas för att 
säkerställa att ett eventuellt avvecklingsbeslut kring Bromma 
flygplats får så begränsade konsekvenser som möjligt. 

Regeringen bör därför ge ett gemensamt uppdrag till Försvars-
makten, Myndigheten för samhällsberedskap (MSB), Trafikverket, 
Transportstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms län och 
Luftfartsverket att analysera behovet av tillgänglighet och redundans 
i ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv för luftfart och 
flygplatser i Stockholmsområdet. 
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6 Konsekvensanalys 

6.1 Påverkan på möjligheter att uppfylla de 
transport- och klimatpolitiska målen 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Jag 
kan konstatera att exempelberäkningar inom ramen för 
utredningens förslag visar på samhällsekonomiska nyttor med att 
minska ledtiderna för passagerare på Arlanda, att tidigt planera för 
ny rullbanekapacitet, att undvika undanträngningseffekter på grund 
av kapacitetsbrist samt att ta bort stationsavgiften på Arlanda och 
sänka biljettpriset på Arlanda Express.  

Sverige ska nå de transportpolitiska målen. Funktionsmålet 
innebär att transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Jag konstaterar likt 
Brommautredningen att en avveckling av Bromma flygplats riskerar 
att leda till tillgänglighetsförluster. Tillgängligheten kan minska om 
transportkostnaden ökar för resor mellan flygplats och målpunkter 
i bland annat Stockholmsregionen. Om flyglinjer som trafikerar 
Bromma flygplats av olika skäl inte kan etableras på Arlanda kan det 
påverka konkurrenssituationen i inrikesflyget och utbudet i form av 
turtäthet och platsutbud, och i förlängningen kan det därför påverka 
tillgängligheten. För att förhindra detta behöver en 
Arlandaförhandling tillsättas som kan ge bättre kapacitet på väg och 
järnväg, sänker transportkostnaderna och som ökar 
kollektivtrafikresandets andel för resandet till och från Arlanda. 
Detta kan ge bättre kapacitet för väg- och järnvägstransporter. 
Vidare behöver Arlanda flygplats säkra tillgången till tillräcklig 
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flygplatskapacitet över tid som möjliggör en fungerande konkurrens 
i inrikesflyget och som minskar ledtiderna för resenärerna till och 
från Arlanda. Arlanda kommer kunna dra nytta av ökade 
skalfördelar och kunna stärkas som nationellt flygnav. Genom att 
kunna erbjuda ett ökande utbud av inrikes och utrikes destinationer 
förstärks tillgängligheten.  Samhällsviktiga flyglinjers kontinuitet 
behöver säkerställas av staten genom att en miniminivå av utbud 
fastställs om kommersiella förutsättningar av olika anledningar inte 
skulle föreligga. 

De nationella respektive internationella klimatmålen betyder att 
flyget har kort tid på sig för en total omställning från det fossila 
bränsleberoendet. Enligt klimatlagen från 2018 ska flyget 2045 vara 
fossilfritt för att nå det svenska klimatmålet och EU:s klimatlag från 
2020 säger att EU ska vara klimatneutralt 2050. Det innebär att det 
är ont om tid för flyget att nå klimatmålen om inte konkreta åtgärder 
vidtas. En aktörssammansatt flygbränslekommission som ska 
värdera och föreslå konkreta åtgärder för storskalig produktion av 
fossilfritt flygbränsle, med syfte att täcka flygets behov och nå 
klimatmålet 2045, bör därför tillsättas omgående. Kommissionen 
bör arbeta på bredden med produktions, logistik och 
finansieringslösningar. Vidare bör Bromma flygplats bli ett show-
room för fossilfritt flyg. En Arlandaförhandling får ansvar för att 
öka andelen kollektivtrafikresenärer till och från Arlanda till minst 
60 procent kollektivtrafikandel senast 2030. En eventuell avveckling 
av Bromma och en samlad flygtrafik på Arlanda skulle minska 
flygbullerexponeringen för personer i Stockholms län med ca 40 000 
personer enligt bedömning från Transportstyrelsen och 
Naturvårdsverket. 

6.2 Påverkan på kostnader eller intäkter för staten, 
kommuner, regioner, företag eller enskilda 

En stor del av de förslag som jag lägger fram i utredningen har bäring 
på klimatfrågan. Exempelvis föreslår jag att en 
flygbränslekommission tillsätts som ska ha till uppgift att utarbeta 
en trovärdig färdplan avseende fossilfritt flygbränsle. Detta kommer 
att medföra kostnader. Hur dessa ska fördelas mellan stat, regioner, 
kommuner eller branschen är i dag omöjligt att överblicka. Detta 
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kommer att klarläggas genom förhandlingar i kommissionen. När 
väl dessa räknas fram måste frågan ställas ”hur stor hade kostnaden 
blivit om dessa åtgärder inte vidtagits”? Det är allmänt känt att om 
man skjuter på nödvändiga klimatanpassningar framåt, så blir 
kostnaderna för anpassningen högre. 

Jag föreslår en prissänkning för resande som utnyttjar 
Arlandabanan. Om denna prissänkning materialiseras så kommer 
staten att få mindre intäkter via den royalty som A-Train idag 
betalar. Hur stor minskningen blir beror dels på förhandlingsutfallet 
med A-Train samt hur stora förändringar i resande som uppstår. Om 
andelen kollektivt resande ökar så minskar kostnaderna för slitaget 
på vägar, i första hand på väg E4, samt kostnaderna för köbildning 
som annars skulle ha uppstått, i första hand på väg E4 och inne i 
Stockholm. 

Såväl Swedavia, olika myndigheter som andra aktörer har ett antal 
funktioner på både Bromma och Arlanda flygplats. Om luftfarten 
som idag frekventerar dessa flygplatser samlas på Arlanda kommer 
Swedavia och övriga aktörer att kunna utnyttja olika former av 
skalfördelar. Uppenbara skalfördelar har exempelvis 
flygplatsverksamhet och flygtrafikledning. Genom på sikt minskade 
infrastrukturkostnader kommer Swedavia att kunna hålla nere 
avgifter för flygbolagen och Luftfartsverket får en effektivare 
flygtrafikledning. 

Jag föreslår upprättande av en flygbränslekommission som skall 
utforma en trovärdig färdplan till ett fossilfritt flyg 2045. Dagens 
alternativ till fossilbränsle är på kort sikt el och biobränsle. På längre 
sikt kan eventuellt vätgasteknik utvecklas. Branschen har själva 
angivit 2030 som mål för ett fossilfritt inrikesflyg. Med den kunskap 
som finns idag så är det sannolikt att långdistansflyg även efter 2045 
kommer att drivas med fossila förbränningsmotorer varför elflyg 
knappast kommer att vara aktuellt.  

För att uppnå ett fossilfritt flyg 2045 krävs därför en plan för såväl 
storskalig produktion av i första hand el, elektrobränsle och 
biobränsle. Dessutom behöver en plan för distribution utvecklas. 
Naturligtvis är detta förenat med kostnader för såväl stat, olika 
branschaktörer och konsumenter. Hur stora dessa är, och hur de 
skall fördelas, blir ett arbete för kommissionen.  

 Jag föreslår inrättandet av en Arlandaförhandling. Tanken är att 
Arlandaförhandlingen skall arbeta på ett liknande sätt som den 
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avslutade Sverigeförhandlingen gjorde. Målet är att kommuner kring 
och nära Arlanda, staten och näringslivet tillsammans skall arbeta för 
att göra Arlanda flygplats, men även Arlanda i en bredare mening, 
mer attraktivt. 

I denna förhandling skulle staten kunna ställa upp med viss 
infrastruktur och berörda kommuner och regioner skulle kunna 
arbeta för fler bostäder samt eventuell medfinansiering till 
infrastrukturlösningar och förbättrad kollektivtrafik. Nivån på dessa 
investeringar, samt hur dessa skall fördelas, kommer att avgöras 
genom förhandlingar. 

Jag har haft att beakta Brommautredningens betänkande. Jag har 
i min utredning tagit hänsyn till en eventuell avveckling av Bromma 
flygplats. En förtida avveckling kan påverka kostnader och intäkter 
för Swedavia, men även för Stockholms kommun. Min bedömning 
är att intäkterna har potential att överstiga kostnaderna. 

6.3 Påverkan på samhällsplanering och 
bostadsbyggande 

Området vid och kring Arlanda flygplats har uppenbara utmaningar 
i samhällsplaneringen både idag och på sikt, där flera intressen 
behöver samverka för gemensam nytta. Arlanda flygplats bedöms få 
fortsatt tillväxt och därmed ökar även antalet arbetstillfällen vid och 
kring flygplatsen. Både utbyggnad av transportnätet och 
bostadsbyggande i områdets kommuner behöver koordineras med 
den omfattande statliga transportinfrastrukturen. Åtgärder kommer 
behövas för att förstärka kapaciteten i spår- och väginfrastrukturen 
till och från Arlanda. Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att 
utreda behovet av åtgärder för att förstärka kapaciteten i spår- och 
väginfrastrukturen till och från Arlanda flygplats utifrån ett 
tillgänglighets- och robusthetsperspektiv. Trafikverket bör även ta 
hänsyn till samhällsutvecklingen i övrigt som kan påverka behovet 
av resor och transporter av gods i regionen runt Arlanda flygplats.  

Med de planeringsförhållanden som råder i området runt 
Arlanda, där nationella, regionala och lokala hänsyn ska hanteras 
effektivt, föreslår jag att regeringen tar initiativ till en 
Arlandaförhandling där staten och berörda regioner och kommuner 
ingår.  Inriktningen för förhandlingen bör vara att lägga grunden för 



 § 149 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) - KS-2022/591-1 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) : Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden

Ds 2022:11 Konsekvensanalys 

123 

byggande av ny infrastruktur, bättre kollektiva transporter, ökat 
bostadsbyggande och en större arbetsmarknad.  

Ett underlag till den fortsatta fysiska planeringen i området är den 
nyligen beslutade riksintressepreciseringen för Arlanda flygplats. 
Där redovisas förutom flygplatsens markanspråk även dess 
påverkansområde. Bullerpåverkan har minskat genom ny flygteknik 
och tystare motorer vilket bland annat innebär att markområden i 
omkringliggande kommuner som tidigare hade restriktioner nu kan 
bebyggas.  

6.4 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Min bedömning är att mina förslag får konsekvenser på 
samhällsekonomin. Jag har föreslagit investeringar i väg- och 
spårinfrastrukturen till och från Arlanda som ger restidsvinster och 
möjligheter till mer kollektivt resande. Samtidigt ger det betydande 
infrastrukturkostnader i anläggningen. Jag föreslår att en 
flygbränslekommission ska ta fram konkreta åtgärder som leder till 
att flyget når klimatmålen, men det kommer sannolikt också 
innebära betydande investeringskostnader. En modernisering av 
luftrummet där flygtrafiken samlas till Arlanda ger rakare flygvägar 
och en effektivare flygtrafikledning, samtidigt som det innebär 
investeringskostnader.  Jag föreslår att en förhandling ska påbörjas 
med Stockholms kommun för en avveckling av Bromma flygplats 
vilket bör leda till exploateringsintäkter av marken vid flygplatsen, 
som kommer markägare och exploatörer till gagn. Samtidigt kan 
saneringskostnaderna bli betydande, som delvis faller på staten att 
finansiera. Jag har föreslagit att redundansbehovet ur ett 
totalförsvarsperspektiv behöver utredas och eventuella åtgärder 
behöver vidtas, för att minimera konsekvenserna av en eventuell 
avveckling av Bromma flygplats. Det kan innebära 
investeringskostnader i luftfartens infrastruktur i 
Stockholmsområdet. Kostnaderna och intäkterna kvantifierar jag 
inte här då det uppdraget kommer att hanteras av de utredningar och 
förhandlingar jag har föreslagit. 

Inom ramen för min utredning har företaget WSP fått i uppdrag 
av Trafikanalys att göra en kvalitativ samhällsekonomisk analys av 
exempelåtgärder för utvecklingen av Arlanda flygplats. I uppdraget 
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ingick att föra resonemang om nyttor och kostnader samt att 
illustrera dessa med vissa beräkningsexempel. 

De exempelåtgärder som ingick i uppdraget var: 

1. Passagerarströmmar i terminal – scenarioberäkningar av 
exempelåtgärder som ger kortare ledtider 

2. Ny rullbanekapacitet – beräkningsscenarier avseende tidpunkt 
när ny rullbanekapacitet tas i drift och samhällsekonomiska 
effekter av att flyg trängs undan  

3. Marktransporter till och från Arlanda – samhällsekonomiska 
effekter av exempelåtgärder som kan öka tågresandet  

Åtgärder som kan förkorta ledtiderna mellan marktransport och 
flygplan gör det smidigare och enklare för passagerarna. 
Exempelberäkningar har tagits fram för den samhällsekonomiska 
nyttan av kortare ledtider. Ju fler passagerare som får del av 
ledtidsförkortningen, desto större blir nyttan. För att beräkna den 
samhällsekonomiska nyttan av förändrade ledtider behöver 
tidsåtgången värderas för de olika resenärskategorierna och för 
ledtidsmomenten. De restidsvärderingar som används utgår ifrån de 
kalkylvärden för samhällsekonomiska analyser inom 
transportsektorn, rekommenderade av ASEK 7.0 (Trafikverket, 
2020). Implikationen är att varje minuts förbättring av den totala 
ledtiden för en resenär har en samhällsekonomisk nytta av 6,25 kr 
för privata resenärer och 6,73 kr för affärsresenärer. Rapporten visar 
att den generaliserade kostnaden för en avresande affärsresenärs 
ledtid från Arlanda är 24 kr (terminal 2/3) respektive 62 kr (terminal 
4/5) högre jämfört med Bromma. 

Vad gäller ny rullbanekapacitet är tidshorisonten för planering 
lång och för att en ny rullbana ska kunna tas i drift om kanske 15 till 
20 år behöver planeringen inledas omgående. Kostnader som 
uppkommer tidigt i planeringsprocessen har relativt liten påverkan 
på nuvärdet. Däremot påverkas nuvärdet betydligt mer av när i tiden 
uppförande och driftsättning sker. På grund av osäkerheten om vid 
vilken tidpunkt som behovet uppkommer och de relativt små 
skillnaderna i nuvärde för de initiala kostnaderna, kan det finnas skäl 
att inleda planeringen tidigt även om det visar sig att behovet 
uppkommer först om 30 år.  
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Kostnader för undanträngning uppstår om efterfrågan inte kan 
mötas. Undanträngning antas betyda att tidtabellen läggs om så att 
avgångar och ankomster tilldelas en tidigare eller senare tid (utanför 
peak). Nyttoförlusten att lägga om en flygrörelse med en timme har 
uppskattats till mellan 20 000 och 30 000 kronor per flygrörelse. 
Den årliga samhällsekonomiska kostnaden beror på omfattningen av 
undanträngningen. Det gäller både den tidsmässiga omfattningen 
och hur många rörelser som berörs. Det finns möjligheter att lindra 
effekter av brister på kapacitet i rullbanesystemet genom steg ett, 
två, och tre åtgärder. Potentialen hos dessa har inte kunnat 
fastställas, men de bedöms kunna bidra till att lindra effekterna 
under en övergångsperiod. 

Exempelåtgärd för att öka tågresandet till och från Arlanda 
genom att ta bort stationsavgiften (120 kr per avstigande resenär) 
för SL:s pendel till Arlanda. Resultatet visar ett positivt netto vilket 
innebär att borttagande av stationsavgift bedöms vara 
samhällsekonomiskt lönsam. Nyttorna tillfaller främst 
pendeltågsresenärerna. Andra nyttor är minskade externa kostnader 
från bilresor och ökade biljettintäkter. För SL:s del ökar dock 
trafikeringskostnaderna, vilket bara i viss utsträckning kompenseras 
av ökade biljettintäkter. Intäkterna från stationsavgiften upphör 
helt. Om intäkten från stationsavgiften i stället hade fördelats jämnt 
på samtliga flygresenärer som en kostnad hade denna extra kostnad 
uppgått till cirka 10 kronor per resenär. Hur denna extra kostnad ska 
omsättas i praktiken har dock inte analyserats vidare.   

En annan exempelåtgärd som har analyserats är den 
samhällsekonomiska effekten av att sänka biljettpriset på Arlanda 
Express till 100 kronor. Beräkningarna visar ett positivt netto. De 
största nyttorna tillfaller resenärerna. Biljettintäkterna ökar från nya 
resenärer samtidigt som intäkterna minskar från befintliga resenärer. 
Den stora resandetillströmningen kommer att påverka kostnaderna 
för trafikering. Om förlorade intäkter och kostnadsökningen 
kompenseras via skattemedel tillkommer en samhällsekonomisk 
kostnad för skatteuppbörd, vilket drar ned det positiva nettot och 
gör att kalkylens netto försvagas.  
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6.5 Påverkan på regler 

För att åstadkomma ett fossilfritt Bromma 2030 kan artikel 19 i 
luftfarttrafikförordningen eventuellt behöva tillämpas och 
eventuellt kan lokala bestämmelser om miljöskydd kopplat till 
fossilfrihet behöva utformas. Jag bedömer i övrigt att mina förslag 
inte påverkar berörda regler men mina förslag till utredningar som 
bör tillsättas kan få en sådan påverkan 

6.6 Bedömning av konsekvenser ur ett 
jämställdhetsperspektiv 

Det svenska transportsystemet ska vara jämställt. Detta innebär att 
det likvärdigt ska svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. Jämställdhetsarbetet står på två ben. Det handlar 
dels om att med hjälp av mätbara faktorer skapa en tydlig bild av hur 
förhållanden ser ut idag, dels om att problematisera och granska vilka 
normer och värderingar som ligger bakom. Exempelvis flyger män 
mer än kvinnor i genomsnitt. 

En utgångpunkt är att tillgänglighet, speciellt i resor som sker 
över dagen, är en viktigare parameter för kvinnor än män, beroende 
på den större insats som kvinnor gör i det obetalda arbetet i hemmet. 
Den extra tidsuppoffring som en sämre tillgänglighet innebär är 
troligen en relativt sett större förlust för kvinnor än för män. 
Traditionellt är bil och flyg manligt kodade färdmedel, medan 
kollektivtrafik och cykel är kvinnligt kodade. 

Mina förslag syftar i mångt och mycket till korta ner ledtider på 
Arlanda samt att förstärka kollektivtrafiken i Sverige, i första hand 
kopplat till Arlanda-området, men även till, och i, övriga Sverige. 
Kortare ledtider är ett viktigt inslag i den totala restiden och en 
förstärkt kollektivtrafik möjliggör i större omfattning arbete på 
annan ort än den ort man bor i.  

Arbetsutbudet för kvinnor är lägre än för män. Jag hävdar därför, 
i likhet med Bromma-utredningen, att det ur ett 
jämställdhetsperspektiv är angeläget att effektivisera restiden genom 
att ”Brommafiera” Arlanda och att utveckla en effektivare 
kollektivtrafik 
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6.7 Bedömning av konsekvenser för totalförsvaret 

Det finns behov av att vidta framtida åtgärder för att säkerställa att 
ett eventuellt avvecklingsbeslut kring Bromma flygplats får så 
begränsade konsekvenser som möjligt ur ett totalförsvarsperspektiv. 
Stockholmsregionen får en rullbana färre vid en nedläggning av 
Bromma flygplats samtidigt som rullbanekapaciteten i praktiken 
koncentreras till Arlanda flygplats. Kapaciteten vid Arlanda flygplats 
behöver säkerställas. En sådan analys och arbete bör inledas 
omgående för att förstå och värdera behovet av framtida redundans 
i luftfartens infrastruktur i Stockholmsområdet.  Övriga 
kompensatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa 
krisberedskapsförmågan i regionen bör också utredas. Därför 
föreslår jag att regeringen bör ge ett gemensamt uppdrag till 
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsberedskap (MSB), 
Trafikverket, Transportstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms län 
och Luftfartsverket att analysera behovet av tillgänglighet och 
redundans ur ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv för luftfart 
och flygplatser i Stockholmsområdet. I detta ingår även att ta hänsyn 
till förutsättningar och möjligheter att nå flygplatser i 
Stockholmsområdet. 

Bredvid en redundansanalys behöver kapacitetsbehovet 
säkerställas genom åtgärder på Arlanda flygplats. Pågående 
luftrumsåtgärder behöver följas upp och kapaciteten i hela 
rullbanesystemet på Arlanda behöver planeras även ur ett 
redundansperspektiv och hanteras med ett-, två-, och 
trestegsåtgärder över tiden. I ett senare skede kan även ny 
rullbanekapacitet bli aktuell på Arlanda. Vidare föreslår jag att ett 
samlat område för samhällsviktigt flyg bör säkerställas vid Arlanda 
flygplats för att ge effektiva förutsättningar för sådan trafik och att 
detta sker oberoende av en eventuell avveckling Bromma flygplats 
eller inte. 

Mitt förslag att genom en Arlandaförhandling förbättra 
tillgängligheten och öka robustheten i väg- och spårinfrastrukturen 
till och från Arlanda kommer att generera kostnader. Ur ett 
totalförsvarsperspektiv innebär en ökad kapacitet i infrastrukturen 
för marktransporter att sårbarheten minskar. Det blir en 
förutsättning för att flera andra viktiga samhällsfunktioner ska 
kunna upprätthållas vid kriser i fredstid och höjd beredskap och 
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ytterst i krig. Det gäller samhällsviktiga transporter exempelvis för 
livsmedels-, och bränsleförsörjning, ambulanssjukvård, polis och 
annan räddningsverksamhet. Kollektivtrafiken kommer att vara 
viktig vid höjd beredskap och krig, bland annat för utrymning. Det 
behövs sannolikt både reinvesteringar i befintlig infrastruktur 
genom trimningsåtgärder och även steg fyra åtgärder som 
investeringar, i syfte att öka motståndskraften och beredskapen ur 
ett totalförsvarsperspektiv. Trafikverket har för mig redogjort för 
flaskhalsar som delvis redan finns och som kommer att förvärras i 
takt med en ökad belastning på bland annat E4 och spårtrafiken 
mellan Stockholm och Uppsala.  I detta sammanhang vill jag också 
lyfta behovet att genomföra åtgärder för klimatanpassning. Jag kan 
konstatera att mer beredskapsplanläggning behövs för 
infrastrukturens klimatanpassningar kring, till och från Arlanda där 
underlag idag saknas i tillräcklig utsträckning. 
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Uppdrag 
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Dialog och möten 

Studiebesök / kunskapsdag 

• Transportstyrelsen 

• Stockholm Arlanda Flygplats 

• Zürich – Kloten flygplats 

• Helsingfors-Vanda flygplats 

Hearing och seminarium 

Framtidens flyg 30 mars 

Arlandaregionen, Arlandastad, Braathens Regional Airlines (BRA), 
International Air Transport Association (IATA), Knivsta kommun, 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Luftfartsverket, 
Länsstyrelsen Stockholms län, Naturvårdsverket, Region 
Stockholm, Region Uppsala, Research Institutes of Sweden (RISE), 
Scandinavian Airlines System (SAS), Sigtuna kommun, Stockholms 
handelskammare, Stockholms kommun, Stockholm Skavsta 
flygplats, Svenskt Flyg, Svensk Pilotförening, Swedavia, 
Transportföretagen/Svenska Flygbranschen, Transportstyrelsen, 
Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, och Världs-
naturfonden (WWF) 

Fackliga organisationer 8 april 

Fackförbundet ST, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Sveriges 
Ingenjörer, Svensk Pilotförening, Svenska Transportarbetar-
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förbundet, Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) och 
Unionen 

Näringsliv och handelskammare 28 april 

Handelskammaren Jönköping, Stockholms handelskammare, 
Svenskt Näringsliv, Västsvenska handelskammaren och Östsvenska 
handelskammaren 

Miljöseminarium 3 maj 

Airbus, AirForestry, Heart Aerospace, LanzaTech, Lunds Tekniska 
Högskola (LTH), Miljömålsberedningen och Vattenfall 

Kommuner, regioner och branschorganisationer 6 maj 

Gällivare kommun, Göteborgs kommun, Halmstads kommun, 
Kalmar kommun, Karlstads kommun, Kristianstads kommun, 
Malmö kommun, Mora kommun, Mälardalsrådet, Nyköpings 
kommun, Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gotland, 
Region Jämtland Härjedalen, Region Kalmar, Region Kronoborg, 
Region Stockholm, Region Sörmland, Region Värmland, Region 
Västernorrland, Region Västmanland, Region Örebro, Pajala 
kommun, Sigtuna kommun, Skellefteå kommun, Stockholms 
kommun, Sundsvalls kommun, Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), Sveriges Regionala Flygplatser (SRF), Ängelholms 
kommun, Örnsköldsviks kommun och Östersunds kommun 

Flygbolag, branschorganisationer och Swedavia 16 maj 

Braathens Regional Airlines (BRA), International Air Transport 
Association (IATA), Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair, 
Scandinavian Airlines System (SAS), Swedavia, Swiss International 
Air Lines, Transportföretagen / Svenska flygbranschen och TUI 
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Enskild dialog med intressenter (muntliga och/eller skriftliga) 

Airport Coordination Sweden (ACS), AOPA Sweden, 
Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB), Arlandaregionen (Knivsta 
kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun och 
Vallentuna kommun), Braathens Regional Airlines, Bussbranschens 
Riksförbund, Energimyndigheten, Fossilfritt Sverige, Försvars-
makten, Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH), Linköpings Universitet (LiU), 
Luftfartsverket, Lunds Tekniska Högskola (LTH), Länsstyrelsen 
Stockholms län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Polismyndigheten, Region Stockholm, Scandinavian 
Airlines System (SAS), Stockholms Handelskammare, Stockholms 
kommun, Svensk Pilotförening, Sveriges Regionala Flygplatser, 
Swedavia, Trafikverket, Transportstyrelsen, , Trafikanalys, 
Transportföretagen (inkl. Svenska Flygbranschen), Världsnatur-
fonden (WWF), 

Utredningens deltagande i andras seminarier 

• Arlanda – multimodal transportnod (Transportföretagen och 
Swedavia) 6 april 

• Trafikutskottet 17 maj 
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Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden 
(Ds 2022:11) 

Remissinstanser 

1 Air Leap Scandinavia AB 

2 Airport Coordination Sweden (ACS) 

3 Amapola 

4 AOPA Sweden 

5 Arlandabanan Infrastructure AB 

6 Arlandastad Holding AB 

7 Arvidsjaurs kommun 

8 A-Train AB 

9 Avfall Sverige 

10 Babcock Scandinavian AirAmbulance 

11 Bofrämjandet 

12 Borlänge kommun 

13 Boverket 

14 Braathens Regional Airlines 

15 Bromma Air Maintenance (BAM) 

16 Brussels Airlines 

17 Byggföretagen 

18 Byggherrarna i Sverige AB 

19 Connect Sweden 
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20 Ekerö kommun 

21 Eskilstuna flygplats 

22 Eskilstuna kommun 

23 Frivilliga flygkåren 

24 Företagarna 

25 Försvarsmakten 

26 Global Utmaning 

27 Grafair 

28 Greenpeace Sverige 

29 Gällivare kommun 

30 Göteborgs kommun 

31 Hagfors kommun 

32 H-bird Aviation Services 

33 Halmstads kommun 

34 Hyresgästföreningen 

35 Härjedalens kommun 

36 IQ Samhällsbyggnad 

37 IVL Svenska Miljöinstitutet 

38 Jonair 

39 Järfälla kommun 

40 Jönköpings kommun 

41 Kalmar kommun 

42 Karlstad kommun 

43 Kiruna kommun 

44 Knivsta kommun 

45 Kommerskollegium 

46 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 

47 Kommunförbundet Stockholms län 

48 Konkurrensverket 

49 Konsumentverket 



 § 149 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) - KS-2022/591-1 Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) : Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden

3 (8) 

 
 

50 Kramfors kommun 

51 Kristianstad kommun 

52 Kungliga Svenska Aeroklubben 

53 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

54 Kustbevakningen 

55 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

56 Linköpings kommun 

57 Luftfartsverket 

58 Luleå kommun 

59 Luleå Tekniska Universitet 

60 Lycksele kommun 

61 Länsstyrelsen Blekinge län 

62 Länsstyrelsen Dalarnas län 

63 Länsstyrelsen Gotlands län 

64 Länsstyrelsen Gävleborg 

65 Länsstyrelsen Hallands län 

66 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

67 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

68 Länsstyrelsen Jämtlands län 

69 Länsstyrelsen Kalmar län 

70 Länsstyrelsen Norrbotten 

71 Länsstyrelsen Skåne 

72 Länsstyrelsen Stockholm 

73 Länsstyrelsen Södermanlands län 

74 Länsstyrelsen Uppsala län 

75 Länsstyrelsen Värmland 

76 Länsstyrelsen Västerbotten 

77 Länsstyrelsen Västernorrland 

78 Länsstyrelsen Västmanlands län 

79 Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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80 Länsstyrelsen Örebro län 

81 Länsstyrelsen Östergötland 

82 Malmö kommun 

83 Malung-Sälens kommun 

84 Mora kommun 

85 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

86 Mälardalsrådet 

87 Nacka kommun 

88 Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

89 Naturskyddsföreningen 

90 Naturvårdsverket 

91 NCC AB 

92 Nordica 

93 Norrbottens Handelskammare 

94 Norrköpings kommun 

95 Norwegian Air Shuttle ASA 

96 Nyköpings kommun 

97 Näringslivets Transportråd 

98 Pajala kommun 

99 Polismyndigheten 

100 Region Blekinge 

101 Region Dalarna  

102 Region Gotland 

103 Region Gävleborg 

104 Region Halland 

105 Region Jämtland Härjedalen 

106 Region Jönköping 

107 Region Kalmar 

108 Region Kronoberg 

109 Region Norrbotten 
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110 Region Skåne 

111 Region Stockholm 

112 Region Sörmland 

113 Region Uppsala 

114 Region Värmland 

115 Region Västerbotten 

116 Region Västernorrland 

117 Region Örebro 

118 Region Östergötland 

119 Region Västmanland 

120 Renare Mark 

121 Riksantikvarieämbetet 

122 Riksbyggen 

123 Ronneby kommun 

124 SAS AB 

125 SFSA Holding AB 

126 Sigtuna kommun 

127 SJ AB 

128 Sjöfartsverket 

129 Skanska AB 

130 Skellefteå kommun 

131 Socialstyrelsen 

132 Sollefteå kommun 

133 Sollentuna kommun 

134 Solna kommun 

135 Statens energimyndighet 

136 Statens geotekniska institut (SGI) 

137 Statens haverikommission 

138 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 

139 Statskontoret 
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140 Stockholm Business Region AB 

141 Stockholms Handelskammare 

142 Stockholms Läns Museum 

143 Stockholm Skavsta flygplats 

144 Stockholm Västerås flygplats 

145 Stockholms kommun 

146 Storumans kommun 

147 Sundbybergs kommun 

148 Sundsvalls kommun 

149 Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen 

150 Svenska Handel 

151 Svensk Kollektivtrafik 

152 Svensk Pilotförening 

153 Svenska Flygbranschen 

154 Svenskt Flyg 

155 Svenskt Näringsliv 

156 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 

157 Sveriges Allmännytta 

158 Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) 

159 Sveriges Hamnar 

160 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

161 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) 

162 Svenska Regionala Flygplatser (SRF) 

163 Swedavia AB 

164 Teknikföretagen 

165 Tillväxtanalys 

166 Tillväxtverket 

167 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

168 Torsby kommun 

169 Trafikanalys 
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170 Trafikverket 

171 Transportföretagen 

172 Transportstyrelsen 

173 Trollhättans kommun 

174 Tui 

175 Umeå kommun 

176 Unionen 

177 Upplands Bro kommun 

178 Upplands Väsby kommun 

179 Vallentuna kommun 

180 Vilhelmina kommun 

181 Visby kommun 

182 Visit Sweden 

183 Världsnaturfonden (WWF) 

184 Västerbottens Handelskammare 

185 Västerås kommun 

186 Västra Götalandsregionen 

187 Växjö kommun 

188 Återvinningsindustrierna 

189 Ängelholms kommun 

190 Örebro kommun 

191 Örnsköldsvik kommun 

192 Östersunds kommun 

193 Österåkers kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 31 

oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2022/01350 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och 

bedömningarna i rapporten.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Bifogat material kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se.  

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av Ds via ett 

beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

Christer Pettersson 

Departementsråd 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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Handläggare 
Catrine Wermelin 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-25 

Diarienummer 
KS-2022/577 

   
 

 

Kommunstyrelsen 

Omdisponering av investeringsmedel för bomsystem till idrottshall 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen omfördelar 350 000 kronor till inköp av ett bomsystem till Alsike sporthall 
från investeringsposten ”Myndighetsanpassning Lagga skola”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Behovet av ett bomsystem i Alsikesporthall är stort och påverkar personalens arbetsvardag 
men skapar framförallt utmaningar för eleverna vid skolan att uppnå målen inom ämnet idrott 
och hälsa som finns i läroplanen Lgr22. Det påverkar också personalens arbetsvardag då det 
är förenat med brist på utrustning och därmed förutsättningar. Sporthallen saknar utrustning 
som behövs och investeringsmedlen som behövs finns inom utbildningskontoret för annat 
ändamål och kommer inte nyttjas. Alsikesporthall blir mer användbar som helhet, främst för 
skola men också för att kunna hyra ut hallen ännu mer på kvällar och helger till 
föreningslivet.  
 
Bakgrund 
När sporthallen i Alsike byggdes 2007 hade den inriktning för att vara en boll och matchhall. 
Där och då gjordes avvägningar för att behovet av en matchhall för idrott saknades i 
området. Redan då fanns behovet av bomsystem med redskap i hallen för 
idrottsundervisningen men där och då valdes detta bort. Sedan 2007 har skolan och 
föreningslivet samnyttjat hallen och idrottsundervisningen i skolan har också sedan dess haft 
svårt att hitta lösningar för de mål som har inriktning redskapsgymnastik i läroplanen för 
ämnet idrott och hälsa. Lärare har dels varit iväg till andra hallar men i alla lägen har inte det 
varit möjligt och utan bomsystem har det varit och är det väldigt svårt.  
I dagsläget så har flera idrottshallar etablerats i Knivsta och Alsike området och hallar fyller 
därmed behov av både boll och matchhallar och redskapsutrustade sådana. Det vore nu 
framgångsrikt om även Alsike sporthall fick bli redskapsutrustad så att alla skolor får samma 
förutsättningar men också att det kan bli en mer bredd i uthyrningen till föreningslivet. Det 
påverkar arbetsmiljön för idrottslärarna per omgående och över tid. Framförallt blir det ett lyft 
för alla barn på Alsike skola som får rätt förutsättningar för alla sina ämnen.  
Investeringsmedlen som nu ombeds omdisponeras är riktade initialt till en del finansiering 
tillsammans med boverket för Lagggården som aldrig blev möjlig att genomföra.   
Vid en etablering av bomsystem nu skulle den göras enbart på ena sidan i hallen då det 
beräknas vara tillräckligt.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Investeringar genererar framtida kostnader för kommunens verksamheter i form av 
kapitaltjänstkostnader (avskrivning och internränta) och underhållskostnad. 
Investeringsutgiften för bomsystemet förväntas att uppgå till 350 tusen kronor och kommer 
genera kostnad på cirka 30 tusen kronor kommande år. En kostnadsökning på 30 tusen 
kronor bedöms rymmas inom utbildningskontorets befintliga budget.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-09-25 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Ekonomikontoret 

 

 

Lena Larsson 
Förvaltningschef Kultur och Fritid 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Att genomföra en investering som avser att anpassa en sporthall med rätt utrustning för att 
kunna bedriva skolverksamhet kommer påverka barn.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Syftet med investeringen är att ge barn rätt utrustning när de nyttjar sporthallen. 
 
 
 
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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2022-09-28 
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KS-2022/13 

   
 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens 
verksamheter 2022  
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 

kommunstyrelsens verksamheter. 
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra ett bokslut och redovisa en årsprognos samt 
följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 2022. 
Per sista augusti är budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter ett överskott på 
6,5 miljoner kronor och helårsprognosen visar ett underskott på 0,8 miljoner kronor.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen är ålagd att redovisa verksamhetsberättelse och delårsbokslut samt 
årsprognos per augusti månad. Kommunstyrelsens nettokostnad för 2022 förväntas att 
uppgå till 191,5 miljoner kronor och det motsvarar en ökning jämfört med budget på 2,9%. 
Ökningen av nettokostnaden förklaras delvis av att under året har styrelsens verksamheter 
tilldelats extra medel på 4,7 miljoner kronor. Förändringsbudgeten som beslutades i 
våras avser 2,2 miljoner kronor av dessa medel och satsningar på stärkt stöd till 
kärnverksamheten, trygghetssatsning samt förstärkning inom säkerhet och beredskap samt 
strategisk löneöversyn. Resterande tillskott på 2,5 miljon kronor kommer från budgetposten 
KS förändrings- och innovationsstöd som bland annat avser fortsatt arbete med RPA (robotic 
process automation) och ett projekt med gemensamt intranät för hela den kommunala 
organisationen.  
Helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott på 0,8 miljoner 
kronor. Bidragande faktorer till det förväntade underskottet är att kultur och 
fritidsverksamheterna prognostiseras sammanvägt med ett underskott på 1,1 miljoner 
kronor. Intäkterna för idrotts- och fritidsanläggningar har inte återgått till nivån innan 
pandemin och är anledningen till att verksamheten prognostiseras med ett underskott på 2 
miljoner kronor. Tillväxtkontoret prognostiseras med underskott på 0,9 miljoner kronor till följd 
av att kontorets verksamheter saknar fullkostnadstäckning. Budgetposten kommunhuset 
förväntas visa ett underskott på en miljon kronor vid årets slut och det är till följd av en ökad 
prisutveckling i samband med ombyggnationen av kommunhuset men även högre räntor 
samt ökade mediakostnader.  
Stödverksamheterna HR-, ekonomi, kommunledningskontoret och innovationskontoret 
prognostiseras med ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Överskottet beror dels på lägre 
lönekostnader samt att implementering av projekt har fördröjts och således har 
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kostnader förknippade med projekten inte full effekt på årets budget. 
Verksamheten totalförsvar och samhällsskydd prognostiseras med ett överskott på 0,5 
miljoner kronor till följd av lägre lönekostnader. Lägre lönekostnader är anledningen till 
överskott för verksamheten Folkhälsa och hållbar utveckling. 
Verksamhetsuppföljningen består av Kommunfullmäktiges sju mål, uppdrag samt 
kommunstyrelsens två egna mål. Av kommunfullmäktiges mål görs bedömningen att alla sju 
mål kommer eller delvis kommer uppnås under året. Kommunstyrelsens egna mål förväntas 
också att uppnås eller delvis uppnås under året. För djupare analyser och underlag till mål, 
indikatorer, uppdrag och ekonomi, se bilagda rapporten ”Verksamhetsberättelse och 
delårsbokslut - Kommunstyrelsens verksamheter”. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för att det handlar om en återrapportering av årets 
första månader och en prognos för resterande del av verksamhetsåret.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-09-28 
Rapport Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut - Kommunstyrelsens verksamheter 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Ekonomichef 
 
 
 
 

 

 

Åsa Franzen   Dan-Erik Pettersson  Sara Svanfeldt     
Kanslichef   Ekonomichef  HR-chef  
 
Lena Larsson  Antonio Ameijenda                                                                    
Kultur och fritidschef  Tillväxtschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet handlar om att kommunstyrelsens verksamheter redovisar en bedömning kring hur 
väl målen kommer uppfyllas under året. Den ekonomiska uppföljningen i ärendet visar på 
den ekonomiska ställningen per augusti och en prognos för utfallet vid årets slut. Alla 
kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. När en nämnd inte förväntas ha en 
ekonomi i balans ska nämnden enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för 
ekonomi i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som 
berör 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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Nämndens uppdrag 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för 
koncernledningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger. Styrelsen ska med 
helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Gällande lagstiftning, nationella 
mål och Agenda 2030 ligger som grund för hela verksamheten. 

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd för fritid och 
kultur, HR-, ekonomi-, innovations-, tillväxt- och kommunledningskontoret. Information och 
kommunikation, samordning/planering av verksamhetslokaler, styrning och ledning etc ingår i 
kommunstyrelsens ansvar. Är även ansvarig de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt 
som inte uppdragits åt någon annan nämnd. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Ändringsbudget för 2022 antogs av Kommunfullmäktige i mars månad, med stärkt resultat 
(finansiellt mål) och ytterligare öronmärkta resurser för att stärka kommunens kärnverksamheter. 

Under första kvartalet genomfördes två större markaffärer (exploatering) som inbringar knappt 
30 miljoner kronor. 

Den 9 februari upphörde folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete och en 
stegvis återgång till arbetsplatsen har skett till det nya normala. 

Fastigheten kommunhuset övergick i kommunkoncernens ägo från 30 juni genom att koncernen 
förvärvade kommanditbolaget Gredelinen. Vidare pågår utveckling och anpassning av 
kommunshusfastigheten för att vara ändamålsenlig för det nya arbetssättet som uppstått efter 
pandemin med ett mer flexibelt arbetssätt. 

Leveransproblem, under årets första 8 månader har kommunen påverkats kraftigt av försenade 
leveranser och den utbudsproblematik som pandemin har givit upphov till. 

Inflationen påverkar kommunen direkt och indirekt, några leverantörer önskar omförhandla 
ingångna avtal på grunda av bland annat högre energikostnader. Flertalet avtal har dock tydliga 
prisjusteringsklausuler som reglerar det avtalade priset, under 2023 kommer kommunen 
påverkas av den högre inflationen märkbart. 

Under året har en modell för beräkning av borgensavgifter tagits fram som följer EU direktiv och 
svensk lagstiftning. 

Ett program för anskaffning av fossilfria fordon har tagits fram och kommer beslutas av 
kommunfullmäktige i september 2022. 

Under våren 2022 har Kommunledningskontoret fortsatt arbetet med att förbättra arbetsprocesser 
som exempelvis delegationsordning, beredningsprocessen samt kommunens författningssamling. 
Arbetet med utvärdering och framtagande av riktlinjer för digitala verktyg, både för politik och 
förvaltning, har fortsatt under våren. Ett led i detta arbete är upphandling av streamingtjänst och 
voteringssystem för kommunfullmäktige. 

I början av 2022 anställdes en hållbarhetsstrateg. Funktionen har ett övergripande 
samordningsansvar för hållbarhetsfrågor och förväntas driva och utveckla kommunens 
hållbarhetsarbete med grund i Agenda 2030. 

Området säkerhet och beredskap arbetar med flera stora frågor som civilt försvar, krigsplacering 
och krisberedskap. Uppdrag kommer från flera håll och ett uppdrag om beredskapszoner har med 
kort varsel kommit. 

Kultur- och fritidskontoret har haft en trend med färre besökande till konserter och 
föreställningar efter pandemin. Biljettförsäljningen går dock stadigt upp men behöver bli mer 
förutsägbar. Barn har fått ett ökat fokus genom Kulturprogrammet för barn och unga som rullas 
ut under hösten. Även biblioteket och Hälsohuset har haft en nedåtgående trend av besökare. I 
takt med att Knivsta växer följer efterfrågan på anläggningar med i samma takt. I Centrum för 
idrott och kultur, det vill säga CIK, har bokningarna av sporthallar och kampsportsokal samt 
ishall varit i stort sett enligt prognos. Däremot påverkas intäkterna och bokningarna i ishallen 
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under sommaren då fuktproblem i ishallen kvarstår och påverkar nu också fukt i andra delar av 
huset. 

Ungdomsverksamheten ökar sin närvaro med mer riktade aktiviteter samt uppsökande 
verksamhet. Det skapar förutsättningar för att minska situationer där ungdomar kan göra dåliga 
val. Under året har appen Ung i Knivsta 2.0 ökat i antal nerladdningar. 

Även om det ekonomiska läget har förändrats finns det inget som tyder på en minskad 
investerings- eller betalningsvilja hos exploatörer eller investerare. I våras genomfördes en 
anbudsförfrågan för försäljning av detaljplanerad verksamhetsmark. Intresset var och är stort och 
betalningsviljan god. I augusti genomfördes även en anbudsförfrågan för bostadsexploatering, 
även här är intresset stort. Anbuden visar att marknadspriserna för bostadsbyggrätter i Knivsta är 
7 000 - 9 000 kr/m², vilket är mer än en dubblering jämfört med kommunens tidigare 
försäljningspriser. Produktionskostnaderna har ännu inte stegrats, men det börjar finnas en viss 
försiktighet hos vissa entreprenörer, som t.ex. inte längre vill lämna fast pris för 
byggnadsentreprenader och det finns anledning att förvänta sig senareläggning av byggstarter 
framöver. 

Byggnationen av den nya idrottshallen i Alsike, Adolfsbergshallen har fortsatt under året och 
färdigställs så att verksamheten kan ta den i bruk från september månad. 

Under det gångna året har stort fokus varit på att implementera den nya arbetsmiljömodulen i 
Stratsys. Årlig uppföljning av det systematiska arbetet har införts och en återrapportering av 
resultatet kommer ske till kommunstyrelsens arbetsutskott. Verksamheterna har arbetat vidare 
med att skapa möjligheter för medarbetarna att önska sin sysselsättningsgrad, enligt beslut att 
implementera heltid som norm. Heltidsarbete förs in successivt i nuvarande 
organisationsstruktur. En gång per år kommer deltidsanställda att få göra ett val. De kan välja en 
heltidsanställning alternativt kvarstå i sin deltidsanställning med nuvarande tjänstgöringsgrad. 
Omfattar alla inom Kommunals avtalsområde, utom personliga assistenter inom LSS. Knivsta 
kommun har gjort en stor förflyttning i positiv riktning och ökat andelen som arbetar heltid. 

Framtiden 

Arbete pågår med att tydliggöra förutsättningarna för Knivsta att gå över med hela it-driften hos 
IT-centrum, det så kallade hemtagningsprojektet 

En förstudie har initierats för ekonomisystem inom länet, förstudien ska ta fram ett underlag för 
en framtida upphandling. Syftet med förstudie är att se om det finns ekonomiska fördelar med en 
gemensam upphandling men även vilka gemensamma nämnare det finns (behovet). 

I september 2022 är det val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Hösten 2022 
kommer att innebära genomförande och efterarbete kopplat till valet. Kommunledningskontoret 
kommer också att arbeta med förberedelser för utbildning av ny- och omvalda politiker samt 
administration kopplat till arvodeshantering. 

Under hösten ska det nya intranätet byggas under ledning av Kommunikationsenheten. Det nya 
intranätet ska erbjuda en sammanhållen digital arbetsplats där det är lättare än i dag att hitta den 
information och de redskap man som medarbetare och chef behöver för sitt arbete. Ytterligare 
verksamhetsutveckling är den framtagna varumärkesplattformen. Till arbetet är kopplat en delvis 
ny och utvecklad visuell identitet. 

Under nästa år firar kommunen sitt 20-årsjubileum vilket behöver kommunikationsplaneras. Ett 
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projekt är en jubileumstidning som ska delas ut till kommunens alla hushåll under våren. 

Det finns ett behov av stöd till verksamheterna inom digitalisering samt för att höja den digitala 
mognaden. Arbetet med att automatisera processer samt tillgängliggöra kommunens tjänster för 
våra invånare genom digitala processer kommer att fortsätta. En e-tjänstesamordnare är anställd i 
samverkan mellan fyra kommuner i länet. 

Hållbarhetsstrategen kommer under året fortsätta arbeta med implementeringen av Agenda 2030 
och förtydligandet av det redan pågående arbetet i kommunen och hur det kopplar till att 
uppfylla målen i Agenda 2030. Arbetet med Hållbarhetslöftena fortsätter och det kommer finnas 
möjlighet att teckna nya löften inom området Hållbar samhällsutveckling. 

De lokala kulturföreningarna har svårt att klara sina produktioner och tycker det är dyrt för att 
hyra lokal på Centrum för Idrott och Kultur, det vill säga CIK. Kommunen behöver ha en fortsatt 
beredskap i form av ökad bidragspott för att stötta det lokala föreningslivet i sitt kulturutövare 
efter pandemin. Den närmaste tiden kommer de kommunala verksamheterna  arbeta för att öka 
intäkterna som kan gå tillbaka till kommunen och föreningslivet. Den ekonomiska situationen för 
nästa år ser ändå osäker ut och förvaltningen kommer behöva både spara och göra 
verksamheterna mer effektiva. Förvaltningen kommer att behöva återstarta arbetet kring en 
fotbollsanläggning under vintern. En projektledare, som kan skapa dialog med föreningslivet och 
andra berörda parter, måste anställas och de medlen finns idag inte inom ramen. 

Höstens program på CIK banar väg för en tydlighet om vad huset kan erbjuda både för besökare 
men också för arrangörer. Detta ger goda möjligheter att vårens program får ökad tillströmning 
av publik och arrangörer. Arrangörer inom kategorin företag är under uppbyggnad och bör kunna 
dubbleras inom ett år. Sammantaget ett större intäktsflöde hösten 2023. Det finns ett antal 
utmaningar rörande framför allt resursfrågor inom flera av Kultur och Fritids verksamheter. 

Det är angeläget att avsätta resurser för att fokusera på arbete med kommunens strategiska 
inriktning, vision och målbild, såsom arbete med översiktsplan, marknadsanalyser och 
etableringsstrategi, m.m. för att aktivt profilera kommunen som en attraktiv investerings- och 
etableringsort. Det strategiska arbetet är en förutsättning för att attrahera nya invånare och nya 
företagsetableringar, skapa arbetstillfällen, göra det möjligt och attraktivt att bo och verka i 
kommunen i alla skeden av livet, för att man ska kunna såväl bo som arbeta i kommunen, och för 
att utbudet av service, handel och kultur ska göra kommunen till en levande och attraktiv ort. 

Utifrån inflationen och stigande räntor beräknas hyrorna för verksamheten att öka med ca 6,5 %, 
vilket är ca 4% mer än tidigare år. 

Vikande konjunktur och stora osäkerheter i omvärlden ställer många Knivstaföretag inför en tuff 
vardag med ökande kostnader och i förlängningen för vissa branscher en minskad efterfrågan. 

Under hösten läggs stort fokus på att säkerställa en god hantering utifrån förändringarna i lagen 
om anställningsskydd (LAS) och i vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser. Ändringarna i 
LAS kan sägas röra tre områden. Ett område handlar om skyddet för arbetstagarens 
sysselsättningsgrad. I den delen införs en presumtion om att ett anställningsavtal avser heltid och 
arbetstagaren ges ett visst skydd i fall där arbetsgivaren minskar sysselsättningsgraden i 
befintliga anställningar. Ett annat område handlar om visstidsanställningar där det inte behöver 
anges någon objektiv grund för tidsbegränsningen, det vill säga det som hittills har kallats för 
allmän visstidsanställning. Sådana anställningar ska från och med den 1 oktober 2022 ingås som 
särskild visstidsanställning och arbetstagarens skydd vid sådana anställningar stärks. Det tredje 
området handlar om skyddet för arbetstagaren vid uppsägning av en tillsvidareanställning. Det 
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sker i den delen vissa justeringar i förutsättningarna för att säga upp en arbetstagare av 
personliga skäl och i turordningsbestämmelserna i LAS. Också reglerna om vad som ska gälla 
under en tvist om giltigheten av en uppsägning eller ett avskedande ändras. 
Nytt pensionsavtal, A-KAP KR kommer gälla från 1 januari 2023. En bra förutsättning för att 
attrahera och behålla medarbetare samt erhålla förutsägbara pensionskostnader. 
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Kommunstyrelsens uppföljning av kommunfullmäktiges mål

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

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse

Flertalet aktiviteter har genomförts för att öka möjligheten till inflytande och ta tillvara på
invånarnas och näringslivets åsikter. Flera av indikatorerna har inte nya mätningar.

Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter mäts
med SC Bs medbor garun dersökning. (Result atet v isar andel som svar at ”H elt och håll et” ell e r
”Till viss del” , de som svarat ” In gen åsikt ” h ar ex kluderats). S tatist iken hämtas från Kolada.
Indikatorn mättes senast 2021.

Indikator
Utfal
l
2020

Utfal
l
2021

Kvinn
or
2021

Män
2021

Jämf.
kommu
ner 2021

Rike
t
2021

Utfall
delår
2022

Utfal
l
2022

Mål
2022

Progn
os

Andel av
kommunens
verksamheter som
arbetar med
minoritetsmålet.

100
%

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

13 14 13 13 25

Medborgarundersök
ningen - Invånarnas
möjlighet till insyn
och inflytande över
kommunens beslut
och verksamheter är
bra, andel (%)

20,3
%

19,7% 21% 19,77% 19,5
2%

40%

Andel av kommunens verksamheter som arbetar med minor itetsmålet.

En insats har genomförts under år 2021-2022 för att öka kunskapen runt minoritetsmålen.
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Uppföljning sker till bokslutet. Bedömningen är att inte alla kontoren har detta implementerat
under år 2022. Målet bedöms inte uppnås.

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

Indikatorn hämtas från Liv och hälsa ung och är samma siffra som rapporterades för helår 2021.
Nästa Liv och hälsa ung genomförs våren 2023.

Medborgarundersökningen - Invånarnas möj lighet till insyn och inflytande över
kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)

Målet bedöms delvis uppnått.

Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter mäts
med SC Bs medbor garun dersökning. (Result atet v isar andel som svar at ”H elt och håll et” ell e r
”Till viss del” , de som svarat ” In gen åsikt ” h ar ex kluderats). S tatist iken hä mt as från Kolad a.
Indikatorn mättes senast 2021 och därför är värdet detsamma som rapporterades under helår
2021. Resultat för innevarande år publiceras i december.

Annonsering sker med budskapet "Gå med i Medborgarrådet", även om det inte har getts tillfälle
till en mer omfattande marknadsföring. Det har delvis sin förklaring i att kommunen hittills
under året inte genomfört någon medborgardialog inom ramen för Medborgarrådet. Till hösten
planeras en tidig dialog kring ny översiktsplan och i samband med det också en mer strukturerad
marknadsföring. Antal deltagare är i dag 527 vilket innebär en viss ökning under året.

Kommunledningskontorets arbete under året som syftar till att förbättra invånarnas möjlighet till
insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är exempelvis upphandling av
systemstöd för e-förslag samt arbete med kommunens författningssamling som bland annat
innebär förbättrad tillgänglighet.

Kommunledningskontoret har även påbörjat arbete med utvärdering av formerna för framtidens
centrala diariehantering samt att förenkla arbetet med offentlig insyn i mötesscheman och
agendor genom automatisk publicering.

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet
optimeras.
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Indikator
Utfal
l
2020

Utfal
l
2021

Kvinn
or
2021

Män
2021

Jämf.
kommu
ner 2021

Rike
t
2021

Utfall
delår
2022

Utfal
l
2022

Mål
2022

Progn
os

Andelen sysselsatt
dagbefolkning i
förhållande till
befolkningen

26
%

Andelen sysselsatt dagbefolkning i förhållande till befolkningen

Mätning av andel sysselsatt dagbefolkning i förhållande till befolkningen sammanställs i
november och rapporteras i helår (källa Kolada). Bedömning är att andel sysselsatt
dagbefolkningen ligger kvar och inte ökar med två procent enligt målsättning. För att kommunen
aktivt ska öka dagbefolkning behövs fler arbetstillfällen genom att Knivsta företag når tillväxt
och att nya flyttar hit. Verksamhetsmark är en viktig faktor får att uppnå det vilket är ett
prioriterad område i kommunens näringslivsstrategi.

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse

Målet bedöms uppnått. Nettokostnaden och låneskulden har under flera år varit sjunkande,
innevarande år avviker dock mot tidigare år med stigande räntor och högre inflation. Kommunen
kommer framförallt under 2023 märka av prisjusteringar i avtal, för innevarande är den effekten
begränsad. Kommunen har säkrat elpriserna genom fastpris och har ingen negativ påverkan på
kommunens resultat.

Låneskulden ökar något under innevarande år men bedöms fortsatt vara under måltalet,
nettokostnaden bedöms öka något och når inte måltalet.

Årets resultat för kommunkoncernen överträffar normen god ekonomisk hushållning och
kommunfullmäktiges uppsatta måltal med god marginal vilket är en förutsättning för att hantera
investeringar i framtiden.

Indikator
Utfal
l
2020

Utfal
l
2021

Kvinn
or
2021

Män
2021

Jämf.
kommu
ner 2021

Rike
t
2021

Utfall
delår
2022

Utfal
l
2022

Mål
2022

Progn
os

Nettokostnad
egentlig
verksamhet, kr/inv

62 7
28

61 6
61

54 113 61 6
35

60 0
00

Låneskuld kronor
per invånare

91 9
00

81 4
43

95 0
00
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Indikator
Utfal
l
2020

Utfal
l
2021

Kvinn
or
2021

Män
2021

Jämf.
kommu
ner 2021

Rike
t
2021

Utfall
delår
2022

Utfal
l
2022

Mål
2022

Progn
os

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

5,9 7,4 11,6 8,1 2,6

Nettokostnad egentlig verksamhet, kr /inv

Kommunens nettokostnad kronor per invånare minskade med 1,7 procent mellan 2020 och 2021.
För innevarande år är måltalet högst 60 000 kr per invånare vilket inte bedöms uppnås.

Nettokostnaden år 2021 var 61 661 kr per invånare och innevarande år är utmanande med
stigande inflation. Årsprognosen innebär en nettokostnad per invånare om ca 63000 kr exklusive
exploateringsnettot, vilket får anses vara bra i förhållande till de förändringar som ske i
omvärlden.

En annan parameter som också påverkar är att kommunens folkmängd, antalet invånare har ökat
med ca200 personer eller ca 1 procent vilket påverkar kostnaden per invånare.

Låneskuld kronor per invånare

Låneskulden, kronor per invånare i kommunkoncernen var 81443 kr 31 december 2021.

Under året har lån för bygget av hyreslägenheter i Alsike inneburit att Knivstabostäder har lånat
upp pengar (39 mnkr), Kommunfastigheter i Knivsta AB har lånat pengar för köp av
kommanditboalget Gredelinen (135 mnkr).

Denna ökning motsvarar 8700 kr i ökning per invånare, men eftersom kommunen hade en
finansiell leasingskuld avseende Gredelinen sedan tidigare i bokföringen blir nettoeffekten för
den sammantagna långfristiga låneskulden lägre. Den beräknad långfristig låneskuld den 31
augusti är ca 86000 kr per invånare. Måltalet bedöms uppnås.

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

Kommunens budgeterade resultat är 34,3 miljoner kronor (2,7 procent av skatter, bidrag och
kommunalekonomisk utjämning). Prognosen för innevarande år är cirka 80 miljoner kronor eller
nära 6,1 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det överstiger både
kommunens egna måltal och normen för överskott i kommunsektorn.

Kommunkoncernens prognostiserade resultat är drygt 100 miljoner kronor vilket motsvarar nära
8 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Bedömningen är att måltalet
2,6 % kommer att uppnås med mycket god marginal.
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Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig
kostnad

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse

Målet bedöms uppnått. Nettokostnadsavvikelsen totalt för kommunen har varit sjunkande under
3 år i följd. Strukturella förändringar sker under innevarande år som bedöms ha positiva effekter
på lång sikt för att bibehålla en kostnadsnivå som är rimlig till kommunens demografi och
struktur. Utfallet för avvikelsen 2021 var 3,7 procent.

Självfinansieringsgraden överstiger 100 procent. Det betyder att alla kommunens investeringar är
finansierade av eget kassaflöde.

Indikator
Utfal
l
2020

Utfal
l
2021

Kvinn
or
2021

Män
2021

Jämf.
kommu
ner 2021

Rike
t
2021

Utfall
delår
2022

Utfal
l
2022

Mål
2022

Progn
os

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

6,8 3,9 -7,9 2,1 5

Självfinansieringsgr
ad för kommunens
investeringar, andel
(%)

114 53 186 148 80

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)

Nettokostnadsavvikelsen har under 3 år i följd sjunkit, från 10 procent til l 3,7 procent för 2021,
vilket är ett resultat av tuffa ekonomiska prioriteringar under mandatperioden. Det kan inte
uteslutas att pandemin till någon del påverkat kostnadsnivån.

Innevarande och kommande år kommer vara utmanande med ett högre pristryck vilket innebär
att kommunkoncernen måste agera försiktigt i investeringar och andra ekonomiska prioriteringar.

Under året har strukturella förändringar tvingats fram genom att Segerstaskolans lokaler har
ansetts utdömda. Skolans elever har flyttas till Valloxskolan som inryms lokaler vid
Thumanskolan med ytterligare rockader. Äldreboenden byggs om för att möjliggöra ytterligare
platser.

Nyckeltal redovisas i augusti 2023 av SCB. Indikatorns måltal bedöms uppnås.

Självfinansier ingsgrad för kommunens invester ingar , andel (%)

Periodens (8 månader) investeringsutgift för kommunen uppgår till 28,4 miljoner kronor. För
bokslutsperioden januari-augusti överstiger självfinansieringsgraden 100 %.
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För helåret är investeringsprognosen 89 miljoner kronor vilket bedöms understiga årets
kassaflöde, självfinansieringsgraden är således högre än 100 % och det överstiger måltalet 80 %.
Bedömningen är att måltalet uppnås.

Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse

Andel fossiloberoende fordon ökar stadigt och bidrar till måluppfyllelsen. Under ingången av
året tillskapades ett flertal laddpunkter vid verksamhetsfastigheterna för att möjliggöra en fortsatt
positiv utveckling. Antalet rena elbilar har ökat från 2 till 6 bilar och antalet bilar med
konventionell förbränningsmotor har minskat kraftigt.

Målet bedöms uppnått.

Indikator
Utfal
l
2020

Utfal
l
2021

Kvinn
or
2021

Män
2021

Jämf.
kommu
ner 2021

Rike
t
2021

Utfall
delår
2022

Utfal
l
2022

Mål
2022

Progn
os

Fossiloberoende
fordon i
kommunorganisatio
nen, andel (%)

50% 48,2
8%

44,22% 44,0
8%

50%

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)

Under året har ett program för fordonsanskaffning arbetats fram och beslutats i
kommunstyrelsen. Innebörden är att ge tydliga direktiv till förvaltningen att det är
fossiloberoende fordon som är förstahandsvalet.

Under året har det varit stora leveransförseningar av fordon, men trenden med högre andel
fossiloberoende fordon bedöms fortsätta. Programmet stipulerar också att förändringen till
fossiloberoende bilar ska ske kontinuerligt när leasingavtal löper ut.
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Den aktuella fordonsparken för personbilar kommer under hösten att vara enligt följande:

Antalet rena elbilar har ökat från 2 till 6, plugin hybrider från 0 till 2, och elhybrider från 8 till 10
fordon. Antalet fossildrivna fordon har minskat från 17 till 9 personbilar.

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens
kompetens tas tillvara

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål är mätetal för arbetsgivarvarumärket avseende Knivsta kommun och
går – helt eller delvis – att jämföra med andra kommuner. Då Kommunstyrelsen är Knivsta
kommuns arbetsgivare utgörs resultatet för hela kommunen. Attraktivitetsgraden mäts genom
dels Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) och dels hur sjukfrånvaron förändras över tid.

Mätningen över Hållbart MedarbetarEngagemang (innehållande Motivations- samt
Ledarskapsindex) genomförs under september månad i samband med MedarbetarPulsen i
Knivsta kommun. Gällande sjukfrånvaron så har sjuktalet på aggregerad nivå ökat marginellt i
jämförelse med föregående år. Personalomsättningen har ökat i jämförelse med föregående år.
Fortsatta satsningar på ledarskapsutbildning (Utvecklande ledarskap) samt förankring av
arbetsmiljömodul i Stratsys.

Detta sammantaget gör att prognosen för 2022 kommer att uppfyllas delvis.

Indikator
Utfal
l
2020

Utfal
l
2021

Kvinn
or
2021

Män
2021

Jämf.
kommu
ner 2021

Rike
t
2021

Utfall
delår
2022

Utfal
l
2022

Mål
2022

Progn
os

Medarbetarengage
mang (HME) totalt
kommunen -
Motivationsindex

81,8 82,8 81 79,8 82,8 81

Medarbetarengage
mang (HME) totalt
kommunen -
Ledarskapsindex

81,3 83,3 80,3 79,5 83,3 81

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex

Resultatet för motivationsindex redovisas i mitten på oktober, efter att svaren i MedarbetarPulsen
har sammanställts. I samband med höstens mätning har 18 frågor lagts till som mäter fyra nya
områden: Arbetsbelastning och stöd, Bemötande och inkludering, Mål och rutiner samt
Kränkande särbehandling och trakasserier. Med dessa frågor skapar kommunen förutsättningar
att undersöka, utreda och åtgärda arbetsmiljöfaktorer som brister inom dessa områden.
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Under hösten lanseras en ny varumärkesplattform. Denna beskriver bland annat Knivsta
kommuns position och bärande idé. För att leva upp till positionen finns tre kärnvärden
framarbetade inom kommunen sedan tidigare. Kärnvärden är ord som beskriver Knivsta
kommuns personlighet. Kommunens kärnvärden är delaktighet, engagemang och tydlighet, vilka
tillsammans skapar kommunens MedarbetarProfil. Dokument ses över under hösten vilka är
kopplade till kommunens position och bärande idé, för att väva ihop både tonalitet och bildspråk
med varumärkesplattformen.

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex

Resultatet för ledarskapsindex redovisas i mitten på oktober, efter att svaren i MedarbetarPulsen
har sammanställts.

En utvärdering av Chefens SnabbIntroduktion har genomförts med gott resultat. Löpande
satsning på ledarskapet i form av gemensam chefsutveckling fortsätter, med syftet att stärka det
goda ledarskapet och stödja intern benchmark. Ytterligare två grupper av Utvecklande ledarskap
startas under hösten. Utvecklande ledarskap är ett forskningsbaserat utvecklingsprogram som
tagits fram av Försvarshögskolan och som borgar för en effektiv och gemensam hållning i ett
ledarskap som gagnar såväl individen (medarbetare respektive chef) som verksamheten. Under
året har aspirantprogrammet LedarArenan startas upp i samarbete med fyra andra kommuner i
länet.

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

Indikator
Utfal
l
2020

Utfal
l
2021

Kvinn
or
2021

Män
2021

Jämf.
kommu
ner 2021

Rike
t
2021

Utfall
delår
2022

Utfal
l
2022

Mål
2022

Progn
os

Andel besökare i
målgruppen på
evenemang riktade
till barn och unga i
Knivsta kommun?

50 % 100
%

Ohälsotal, dagar 15,9 14,4 18,3 10,6 17,6 25,4 15,4 16

Antal aktiviteter med
en majoritet
deltagande av
personer med

3 1
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Indikator
Utfal
l
2020

Utfal
l
2021

Kvinn
or
2021

Män
2021

Jämf.
kommu
ner 2021

Rike
t
2021

Utfall
delår
2022

Utfal
l
2022

Mål
2022

Progn
os

funktionsvariation
och/eller Psykisk
ohälsa

Antalet samarbeten
med externa aktörer

10

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

65,1
%

56 78 65,1 % 100
%

Antal aktiviteter med
en majoritet
deltagande av flickor
respektive pojkar?

88 50 100

Antal användare av
appen Ung i Knivsta

4 443 1 00
0

Antal bokningar
gjorda på skollov
som inte är ordinarie
verksamhet?

67 40 60

Andel belagda
timmar på Centrum
för idrott och kultur?

50 60 75 80

Andel besökare i målgruppen på evenemang r iktade till barn och unga i Knivsta kommun?

Målet bedöms uppnås.
Verksamheterna har i dagsläget väldigt få tillfällen där aktiviteterna inte matchar målgruppen.

Ohälsotal, dagar

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under
en 12-månadersperiod. Resultat för föregående år publiceras i januari. Det handlar om antalet
utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt
sjukersättning/aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/sjukbidrag) från
socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade bland befolkningen i åldern 16-64
år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t. ex. två dagar med halv ersättning blir en dag.
Statistiken hämtas från Kolada och gäller Knivsta kommun geografiskt. För Knivsta syns en
positiv utveckling där ohälsotalet minskat de senaste tre åren. I och ed de särskilda
förutsättningarna med pandemin under 2020 och 2021 är det svårt att uttala sig om ohälsotalets
utveckling. Då målet för indikatorn ligger på ett ohälsotal på 16 bedöms målet kunna uppnås.



 § 151 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022  - KS-2022/13-1 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022  : Rapport Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut -Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 17(39) 

Antal aktiviteter med en majoritet deltagande av personer med funktionsvariation 
och/eller Psykisk ohälsa 

Målet bedöms uppnås. 
Då kulturskolan inte haft riktad verksamhet tidigare mot varken ungdomar med olika 
funktionsvariationer, funktionsnedsättningar eller barn och ungdomar med psykisk ohälsa ville 
verksamheten ha en indikator som tydligt visar att/om den lyckas få igång verksamhet riktad 
direkt med de här målgrupperna. Under första halvåret har kulturskolan arbetat på både 
grundsärskolans fritids och kursen "Dansa för hälsa" som är en kostnadsfri kurs på kulturskolan 
riktad mot unga tjejer med psykisk ohälsa. 

Antalet samarbeten med externa aktörer 

Ingen uppgift. 

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

Indikatorn för Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra mättes senast 2021 och därför är 
värdet detsamma som rapporterades under helår 2021. Samma analys som föregående 
rapportering gäller fortsatt: 

Självskattad hälsa hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år.  I 
undersökningen ombeds elever i årskurs 9 att skatta sin hälsa på skalan från mycket bra till 
mycket dålig. 

Andelen elever som skattar sin hälsa som bra har minskat i årskurs 9 jämfört med tidigare år. I 
årskurs 2 på gymnasiet har andelen elever som skattar sin hälsa som bra ökat och i årskurs 7 
ligger resultatet på en liknande nivå som 2019. Slår man samman alla årskurserna 7, 9 och 2 på 
gymnasiet skattar ungdomar i Knivsta sin hälsa bättre 2021 jämfört med tidigare år. Den största 
ökningen 2021 ses hos flickor i årskurs 2 på gymnasiet. Men fortfarande är det en högre andel 
pojkar som skattar sin hälsa som bra jämfört med flickor. 

I kommunen arbetar bland annat verksamheter som Elevhälsan, Hälsoäventyret, kultur- och fritid 
och Familjecentralen kontinuerligt med hälsofrämjande aktiviteter för ungdomar och familjer. 
Åren 2020 och 2021 har präglats av pandemin vilket kan påverka resultatet för indikatorn 
negativt. 

Antal aktiviteter med en majoritet deltagande av flickor respektive pojkar? 

Målet bedöms uppnås. 
Att mäta mot tidigare år ger automatiskt gröna siffror då det varit pandemi och nedstängd 
verksamhet under -20 och -21 och siffrorna därför var låga. 

Antal användare av appen Ung i Knivsta 

Målet är uppnått. Många av nedladdningarna är gjorde i kommunens skol-ipads. 337 
nedladdningar är gjorda på en iPhone. 

Antal bokningar gjorda på skollov som inte är ordinarie verksamhet? 

Ingen uppgift. 
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Andel belagda timmar på Centrum för idrott och kultur? 

Ingen uppgift. 
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Måluppföljning nämnd

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

Knivsta kommun ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som
berör dem, samt aktivt arbeta för att de nationella minoriteternas språk och kultur hålls
levande i kommunen.

Prognos måluppfyllelse

Analys

Ett arbete har genomförts under åren 2021-2022 för att utbilda och förankra. Målen finns med i
verksamheternas styrsystem. Uppföljning sker till årsbokslutet. Målet bedöms inte fullt uppnås
med att alla verksamheter har detta implementerat under 2022.
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Mål
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Andel av
kommunens
verksamheter som
arbetar med
minoritetsmålet.

100
%

Andel av kommunens verksamheter som arbetar med minor itetsmålet.

En insats har genomförts under år 2021-2022 för att öka kunskapen runt minoritetsmålen.
Uppföljning sker till bokslutet. Bedömningen är att inte alla kontoren har detta implementerat
under år 2022. Målet bedöms inte uppnås.
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Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid
och grundläggande förutsättningar till en god hälsa.

Drogfria mötesplatser i Knivsta kommun ska vara barn och ungas förstahandsval att
vistas i på sin fritid.

Prognos måluppfyllelse

Analys

Målet bedöms uppnås.

Just nu är det mycket stök på CIK och det är svårt att få till en trygg miljö vilket kan påverka
indikatorn.
Hälsohuset kommer fortsätta att sponsra Hälsoäventyret i arbetet för tobaksfria ungdomar i
Knivsta kommun.
Ungdomsverksamheten har ett ökat antal besökare.
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Indikator
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Andel besökare i målgruppen på evenemang r iktade till barn och unga i Knivsta kommun?

Målet bedöms uppnås.
Verksamheterna har i dagsläget väldigt få tillfällen där aktiviteterna inte matchar målgruppen.

Antal aktiviteter med en major itet deltagande av personer med funktionsvar iation
och/eller Psykisk ohälsa

Målet bedöms uppnås.
Då kulturskolan inte haft riktad verksamhet tidigare mot varken ungdomar med olika
funktionsvariationer, funktionsnedsättningar eller barn och ungdomar med psykisk ohälsa ville
verksamheten ha en indikator som tydligt visar att/om den lyckas få igång verksamhet riktad
direkt med de här målgrupperna. Under första halvåret har kulturskolan arbetat på både
grundsärskolans fritids och kursen "Dansa för hälsa" som är en kostnadsfri kurs på kulturskolan
riktad mot unga tjejer med psykisk ohälsa.

Antal användare av appen Ung i Knivsta

Målet är uppnått. Många av nedladdningarna är gjorde i kommunens skol-ipads. 337
nedladdningar är gjorda på en iPhone.

Barn och unga erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter i Knivsta kommun
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Prognos måluppfyllelse

Analys

En struktur för Kultur för barn och unga (Kulturprogrammet för barn mellan 4-15 år) har
konkretiserats och planerats under våren och sommaren. Alla barn i åldersspannet får en
professionell kulturupplevelse på hemmaplan under hösten och vintern 2022. Programmet är
frukten av ett ekonomiskt samarbete mellan Kultur och fritid och Utbildningskontoret. Planen
framåt är att planering genomförs under första halvåret och genomförande sker under höst och
vinter.

Kultur och fritid har ett samarbete med Svenska filminstitutet för att bedriva skolbio i Knivsta
kommun. En del av det arbetet har också inneburit att upparbeta ett långsiktigt samarbete med
fritidsklubben som fått fortbildning i att lära ut hur man skapar film och ska påbörja arbetet som
förhoppningsvis mynnar ut i en filmfestival senare i höst.

Ungdomsverksamheten planerar och genomför lovprogram och veckoaktiviteter som bidrar till
att barn och unga erbjuds bra aktiviteter på sin fritid.
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Antalet samarbeten med externa aktörer 

Ingen uppgift. 

Antal aktiviteter med en majoritet deltagande av flickor respektive pojkar? 

Målet bedöms uppnås. 
Att mäta mot tidigare år ger automatiskt gröna siffror då det varit pandemi och nedstängd 
verksamhet under -20 och -21 och siffrorna därför var låga. 

Antal bokningar gjorda på skollov som inte är ordinarie verksamhet? 

Ingen uppgift. 

Andel belagda timmar på Centrum för idrott och kultur? 

Ingen uppgift. 
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild 

Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för 
en långsiktig ekonomi i balans 

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

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

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

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad 
lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden 

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

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

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

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

Upphandling och inköp av varor och tjänster ska vara 
hållbara. 

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

Hållbar stadsplanering 

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

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

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

Sveriges kommuner kommer med en åldrande 
befolkning att behöva leverera mer välfärd (kommunal 
service) med oförändrade ekonomiska resurser. 
Nämnderna ska därför i boksluten redovisa vilka 
effektiviseringar som genomförts och vilka varaktiga 
ekonomiska effekter det givit. 

Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans 

Målet bedöms uppnås. 

Kommunledningskontoret arbetar ständigt med att se över arbetssätt för att effektivisera  arbetet, 
men också för att skapa förutsättningar för verksamheterna att arbeta så effektivt som möjligt. En 
hållbarhetsstrateg har anställts som ska stötta verksamheterna i deras hållbarhetsarbete. 

Löpande styr verksamheten mot alltmer digital kommunikation. Det betyder att de digitala 
kommunikationsplattformarna löpande behöver underhållas och utvecklas så att de tillogodoser 
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verksamheternas behov. Det i sig medför kostnader men för kommunhelheten skapar det 
möjlighet till god kommunikation internt och externt, samtidigt som det minskar behovet av 
kostsamma trycksaker. Under hösten ska ett nytt intranät byggas och lanseras vilket ska leda till 
ökad effektivitet och arbetsglädje. Intranätet ska fungera som ingången till en mer sammanhållen 
digital arbetsmiljö för kommunens medarbetare och chefer. 

Kommunledningskontoret med Enheten för digitalisering arbetar för att utveckla den digital 
arbetsplatsen för medarbetare. En stor del i att kommunen har lyckats bra med att klara 
pandemin och nu med tillförsikt går över till en funktionsbaserat arbetssätt i kommunhuset, med 
en fortsatt hög grad av distansarbete, är att verktyg för verksamheterna funnits på plats. Teams 
och andra digitala mötesverktyg har varit viktiga pusselbitar i den framgången. 

Kommunledningskontoret med Enheten för digitalisering fortsätter arbetet tillsammans med it-
centrum att rensa bland digitala enheter i kommunen, både datorer, iPads och användarkonton. 
Men ordning och reda finns det pengar att spara både i licenser och i driftkostnader. 

Ekonomikontoret har påbörjat en översyn av blanketter och processer för att skapa ett enklare 
flöde och minska administrationen. Uppföljningsmodulen FIC har under året uppdateras för att 
ledningen ska kunna följa ekonomisk data, även ett projekt har startats för införande av Power BI 
som ett analysverktyg. Nya moduler i stratsys är under införande och en gemensam plattform för 
ledning och styrning bedöms förenkla och förbättra för organisationen. 
 

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

Målet bedöms delvis uppnås. 
Ett förändringsarbete är en pågående process. 

Under våren 2022 har kommunledningskontoret fortsatt arbetet med att se över och förbättra 
arbetsprocesser och rutiner. Exempel på utvecklingsarbeten som har fokuserats under våren 2022 
är informationshantering, delegationsordning, beredningsprocessen samt kommunens 
författningssamling. Dessa arbeten kommer att fortsätta under hösten och omkring årsskiftet 
förväntas beslut fattas om uppdaterad delegationsordning samt kommunens författningssamling. 

Arbetet med utvärdering och framtagande av riktlinjer för digitala verktyg, både för politik och 
förvaltning, har fortsatt under våren. Ett led i detta arbete är upphandling av streamingtjänst och 
voteringssystem för kommunfullmäktige. Upphandlingen är i sitt slutskede och 
implementeringen av de nya verktygen förväntas ske under hösten. 

Troman Webb används idag som verksamhetssystem för administration och hantering av 
förtroendevalda i Knivsta kommun. Under våren har kommunkansliet förberett för att 
komplettera med webbmodulen Troman Publik som automatiskt publicerar uppgifter om 
förtroendevalda, nämnder, uppdrag med mera på kommunens publika webbplats. Arbetet är i 
stort sett klart och publicering på webben planeras ske under hösten. 

Hållbarhetsstrategen kommer under året fortsätta arbeta med implementeringen av Agenda 2030 
och förtydligandet av det redan pågående arbetet i kommunen och hur det kopplar till att 
uppfylla målen i Agenda 2030. Arbetet med Hållbarhetslöftena fortsätter och det kommer finnas 
möjlighet att teckna nya löften inom området Hållbar samhällsutveckling. 
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Kommunledningskontoret planerar för ett nära samarbete mellan hållbarhetsstrateg och 
folkhälsostrateg framöver. 

Verksamheten styr löpande mot alltmer digital kommunikation. För kommunhelheten ger det 
möjlighet till god kommunikation internt och externt, samtidigt som det minskar behovet av 
trycksaker. Under senhösten ska ett nytt intranät lanseras. Det kommer en erbjuda en digital 
arbetsmiljö där flera interna digitala plattformade är integrerade till en. Syftet är att skapa en 
sammanhållen miljö som effektiviserar och underlättar i vardagen för kommunens chefer och 
medarbetare. 

Kommunledningskontoret fortsätter  samarbetet med de fem närkommunerna för att hitta smarta 
lösningar för att stötta varandra. Under våren har test genomförts där två kommuner har gått 
samman för att svara åt varandra inom Kontaktcenter, resultatet var mycket lyckat. Knivsta 
kommun har tecknat ett avtal med Tierp för att köpa tjänsten konsumentrådgivning, vilket 
beräknas innebära minskad kostnad. Samarbete har fått ett lyckat utfall där invånarna är mycket 
nöjda med servicen. 

Kommunledningskontoret genomför en genomlysning för att se på leverans, arkitektur och 
systemförvaltning. Detta för att få till en ändamålsenlig organisation och effektiva processer. 

För att underlätta för alla medarbetare, samt för att höja säkerheten inom digitala verktyg, har så 
kallad Singel-sign-on implementerats. Det innebär att användaren loggar in en gång och sedan 
har tillgång till sina verktyg, i flera stora övergripande verksamhetssystem. 

Arbetet med att föra in dokumentation kring kommunens verksamhetssystem pågår i våra två 
nya moduler i Stratsys. Detta både för att underlätta hanteringen av dokumentationen samt att 
höja säkerheten och skapa tydlighet och transparens. 

För att bli ännu mer effektiva och få utväxling av samverkan har en gemensam e-
tjänsteutvecklare anställts tillsammans med samverkanskommunerna. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Uppdraget bedöms uppnås. 

Under innevarande år har stängningen av Segerstaskolan inneburit rockader inom förskola, skola 
och gymnasium samt kultur och fritid. Gredelby förskola stängdes hösten 2022 (beslutades 
2021). 

Utveckling av kommunhuset mot ett flexiblare arbetssätt och fler arbetsplatser löper på. Under 
hösten 2022 kommer västra huset vara anpassat efter de nya förutsättningar, östra huset kommer 
att anpassas under 2023. 

Kommunens äldreboenden är under förändring med utökning av antalet platser för bland annat 
en förbättrad kostnadseffektivitet, projektet beräknas vara slutfört under efter årsskiftet. 

Dessa förändringar beräknas vara kostnadseffektiva 

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

Uppdraget bedöms uppnås. 
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Under året har antalet personbilar med konventionell förbränningsmotor minskat från 17 fordon 
till 9. Fordonsparken förnyas successivt när leasingavtalen går ut och förstahandsalternativet som 
ska prövas är ren eldrift. 

Vid årsskiftet 2021/2022 tillskapades ett flertal laddpunkter för att möjliggöra ökad eldrift i 
kommunens fordonspark. 

Uppdraget bedöms uppnått. 

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

Uppdraget bedöms uppnås. 

I "riktlinjer för inköp och upphandling" framgår anvisningar för hur medarbetare i Knivsta 
kommun ska arbeta med upphandlingar. 

I riktlinjerna framgår att kommunen i samtliga upphandlingar ska sträva efter att ställa så 
långtgående krav som möjligt för att främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan. 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav ska alltid vara utgångspunkten i kravställningar, och 
som huvudregel ska minst krav i enlighet med nivå "bas" ställas. Vid upphandlingar av särskilt 
valda områden bör krav i enlighet med nivå "avancerade", eller mer långtgående krav, användas. 

Vid upphandling av livsmedel ska miljökrav och krav på social hänsyn ställas i enlighet med 
kommunens "riktlinjer för upphandling av livsmedel". 

Verksamheterna ska i samband med utformandet av kravspecifikationerna ansvara för att 
utforma vilka krav som kan ställas på ekologiska och rättvisemärkta produkter. 

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

Uppdraget bedöms uppnås. 

Under året påbörjade en doktorand från Högskolan i Gävle sitt kommundoktoranduppdrag i 
Knivsta kommun. Det sker inom ramen för projektet ”Future Proof Cities” som pågår under åren 
2020-2025, och är ett led i Knivstas ambitioner att bli en föregångskommun för ett hållbart 
samhälle. Forskningsuppdraget har fokus på frågan - Hur kan lokala kretslopp och integrering 
av system för energi, vatten och näringsämnen bidra till en mer hållbar och resilient 
stadsutveckling med fokus på stadsdelar och medelstora städer?  

Ett system för återföring av toalettvatten från slutna tankar till åkermark i Knivsta kommun har 
projekterats, upphandlats och tagits i drift. Syftet är att minska utsläppen av näringsämnen från 
enskilda avlopp och istället återföra dessa till åkermark. Därmed  kan användningen av 
konstgödsel minska och det blir möjligt att ställa kretsloppskrav på enskilda 
avloppsanläggningar. 

Utöver det övergripande målet kring lokala kretslopp ingår även att skapa en långsiktig 
organisation med representanter från kommunen och lantbruket, med syfte att kunna driva och 
utveckla återföringssystemet för enskilda avlopp. Även en strategisk plan för att öka antalet 
kretsloppsanpassade enskilda avlopp i Knivsta kommun ska arbetas fram. 

En ureahygieniseringsanläggning har tagits i drift under året, vilket innebär att avloppsslam  kan 



 § 151 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022  - KS-2022/13-1 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022  : Rapport Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut -Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 28(39) 

renas med kemikalien urea. Processen med att rena slam är relativt ny, och runt om i Sverige 
finns endast en handfull anläggningar. 

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

Målet bedöms inte uppnås. 

Inga nya idéburna offentligt partnerskap (IOP) har startats under året. Det finns dock flertalet 
samverkansformer där kommunen samverkar med civilsamhället. 

  

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

Kommunstyrelsen driver utveckling av kommunhuset vilket med fler platser kommer att ge 
högre nyttjandegrad och långtidssäkrar behovet av administrativa lokaler för många år framöver. 

Fullmäktigebeslutet om Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal lägger grunden för 
en effektiv samhällsbyggnadsprocess samt att kommunen säkrar exploatörers 
genomförandeförmåga, projekts genomförbarhet, goda samhällsbyggnadskvaliteter och höga 
hållbarhetsambitioner i exploateringsprojekt och vid nyetableringar. 

Bildande av en ny näringslivsenhet och inrättande av en ny tjänst som näringslivschef medför ett 
fokuserat och systematiskt arbete med näringslivsutveckling och nära dialog med marknad och 
civilsamhälle för ett effektivare och mer kvalitativt arbete med Knivstas utveckling. 

Kommunledningskontoret har tidigare genomfört en organisationsförändring för att effektivisera 
arbetet. Detta har inneburit minskad sårbarhet och effektivare processer. Kontoret täcker upp för 
varandra vid frånvaro, viket ger minskat antal tillfälligt anställda framför allt inom 
Kontaktcenter. 

Det påbörjade samarbetet inom länet fortsätter inom flera olika enheter där Kontaktcenter och 
digitalisering ligger långt framme. Inom ramen för samarbetet i länet har  tjänsten 
konsumentrådgivning upphandlats av Tierp, vilket på sikt räknas bli en besparing. 

Ett arbete pågår för att få till en mer samlad IT-organisation och därmed säkrare leverans och 
förhoppningsvis lägre kostnad. Digitaliseringsenheten genomför under hösten flertalet 
utredningar för att se på hur bland annat systemförvaltning, IT-arkitektur och support kan 
genomföras så effektivt som möjligt. Den digitala arbetsplatsen byggs succesivt upp och ett nytt 
intranät är under uppbyggnad. Intranätet ska på sikt erbjuda medarbetarna en väg in till system 
och information vilket sparar tid ute i verksamheterna. 

Enheten för digitalisering fortsätter arbetet tillsammans med it-centrum att rensa bland digitala 
enheter i kommunen, både datorer, iPads och användarkonton. Men ordning och reda finns det 
pengar att spara både i licenser och i driftkostnader. 

Kommunikationsenheten har genomfört förändringar som innebär varaktiga besparingar om 
drygt 100 tkr. Besparingen sker genom avveckling av Nuläget, antal tryckt material och 
uppsägning av grafiska verktygslådan. 

Innovationskontoret driver utveckling av fler automatiseringar i form av RPA (Robotic Process 
Automation) som på innebär att medarbetare kan ta bort vissa repetetiva, regelbundna och 
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arbetsintensiva arbetsuppgifter som istället sköts av en robot. På sikt innebär det att 
verksamheter har mindre behov att anställa fler även när andel ärenden ökar vilket beräknas ger 
en positiv ekonomisk effekt över tid. Under 2022 utvecklar Innovationskontoret en RPA för 
ekonomiskt bistånd. 

Ekonomikontoret arbetar med ökad andel elektroniska fakturor vilket väntas leda till 
tidsbesparingar i fakturaflödet. Andelen e-fakturor stiger succesivt (från en redan hög nivå). 

Analysverktyget Power BI är inköpt och utbildningar genomförs, syftet är förbättra analys och 
beslutsunderlag och på längre sikt även att minska ned på antalet verktyg för analys till ett samlat 
kraftfullt verktyg. Utveckling av internkontrollen, från att omfatta uppföljning och utredning av 
verksamheten till att analysera verksamheternas risker och hantering av dem. Det nya arbetssättet 
förväntas innebära ett effektivare resursutnyttjande. 

  

Rapportering av nämndens uppdrag till kontoret 

Uppdrag Målbild Kontor 

Mål och indikatorer på 
kommunstyrelsenivå 

Under 2021 ska kontoren inom 
Kommunstyrelsens verksamheter ta 
fram egna mål och indikatorer så att 
förändringsarbetet i enlighet med 
Agenda 2030 kan följas och 
utvärderas. 

Kommunledningskontoret 

Kommunstyrelsen uppdrar till 
kontoret att utveckla möjligheterna 
för den idéburna sektorn att utgöra 
en viktig aktör inom Knivsta 
kommun. 

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

Kommunledningskontoret 

Mål och indikatorer på kommunstyrelsenivå 

Målet bedöms uppnås. 

Kontoren har fått i uppdrag att ta fram mål för Agenda 2030 och detta ligger i Stratsys där 
verksamhetens styrsystem finns. 

Kommunstyrelsen uppdrar till kontoret att utveckla möjligheterna för den idéburna 
sektorn att utgöra en viktig aktör inom Knivsta kommun. 

Målet bedöms inte uppnås. 

Utbildning och stödinsatser har genomförts för att öka antalet IOP. Inga nya har kommit till. 



 § 151 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022  - KS-2022/13-1 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022  : Rapport Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut -Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 30(39) 

Nämndens ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Kommunstyrelsens har tilldelats medel för verksamhetsåret 2022 i den av kommunfullmäktige 
antagna Mål och budget 2022 (MoB). Budgetramen för kommunstyrelsen uppgår till 186,1 
miljoner kronor för verksamhetsåret 2022, vilket är en ökning jämfört med 2021 års budgetram 
med 14,2 miljoner kronor (8,2%). 

För verksamhetsåret 2022 har exploateringsverksamheten och utvecklingsprogram Knivsta 2035 
flyttats till kommunstyrelsen från samhällsutvecklingsnämnden. Sammanvägt är budgetposterna 
tilldelade ett anslag på 8,9 miljoner kronor 2022. Exploateringsverksamheten tillsammans med 
lokalförsörjning och näringsliv utgör Tillväxtkontoret. Tillväxtkontorets budgetram för 2022 
uppgår till 12 miljoner kronor. 

Totalförsvar och hållbar utveckling har erhållit ett ökat anslag på 0,35 miljoner kronor för 
funktionen tjänsteman i beredskap. 0,8 miljoner kronor avsatts till en hållbarhetssamordnare 
under verksamheten folkhälsa och hållbar utveckling. 

Kommunstyrelsen har erhållit ett ospecificerat tillägg 2022 på en miljon kronor som har fördelats 
mellan Kommunledningskontoret 0,7 miljon kronor, Innovationskontoret 0,15 miljoner kronor 
samt HR-kontoret 0,15 miljoner kronor. En del av medlen ska finansiera 
visselblåsarfunktion/tjänst. 

Delårsbokslutet 

Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter är per sista augusti ett överskott på 6,5 
miljoner kronor. Nettokostnaden uppgår till 120,7 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning 
med 9,4% jämfört med delårsbokslutet 2021 och jämfört med budgeten 2022 är nettokostnaden 
2,7% lägre. Kommunstyrelsens årsprognos visar på ett underskott på 0,8 miljoner och det finns 
flera faktorer till att avvikelsen per sista augusti är högre än den prognostiserade avvikelsen vid 
årets slut. Semesterlöneskulden påverkar utfallet med 2,1 miljoner kronor som en negativ 
kostnad, då personalen har tagit ut en större del av semestern i förhållande till den de dittills 
tjänat in. Per augusti har kommunstyrelsen tilldelats 3,1 miljoner kronor i extra andel från den 
reviderade mål och budget samt från budgetposten KS förändrings- och innovationsstöd till olika 
projekt. De pågående projekten som per sista augusti inte har upparbetat kostnader i paritet med 
tilldelade medel påverkar budgetavvikelsen positivt. Kultur och fritid har erhållit kommunbidrag 
under året för den nya sporthallen i Alsike men hyreskostnaderna tillkommer under årets tre 
månader vilket även påverkar utfallet positivt. 

Delårsbokslut per augusti, utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokostna
d delår 2021 

KF Budget 
delår 2022 

Tillägg och 
avdrag, 

delår 2022 

Nettokostna
d delår 2022 

Budgetavvik
else delår 

2022 

 KF, Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

4 147 3 660 0 3 981 -321 

 Partistöd 202 269 0 269 0 

 Övrig politisk verksamhet 1 544 1 916 0 1 861 55 
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 Räddningstjänst 10 170 10 471 0 10 340 132 

 Totalförsvar och samhällsskydd -429 503 400 -569 1 472 

 Folkhälsa och hållbar utveckling 258 922 0 563 359 

 Näringsliv och marknadsföring 1 275 2 069 500 2 833 -264 

Exploateringskontor 3 186 4 422 -500 2 467 1 455 

Utvecklingsprogram Knivsta 
2035 

1 402 1 533 0 1 697 -164 

 Konsumentrådgivning och 
energirådgivning 

89 177 0 93 84 

 Budget & Skuldrådgivning 129 116 0 148 -32 

 Allmän fritid  1 783 2 539 0 2 031 508 

 Idrotts- & fritidsanläggningar 30 439 31 819 56 33 703 -1 827 

 Bibliotek  5 343 5 975 0 5 490 486 

 Allmän Kultur 1 442 981 0 754 227 

 Ungdomsverksamhet 2 381 2 633 0 2 421 212 

 Kulturskola 3 470 3 426 37 3 266 197 

 Flykting (integration) -136 0 0 -174 174 

 Kommunledningskontor 14 895 16 947 1 635 14 270 4 312 

 Ekonomikontor 8 496 7 175 343 7 721 -203 

Innovationskontor 1 421 1 667 1 201 1 503 1 365 

 HR-kontor 4 218 5 360 109 4 951 518 

 Lönecentrum (Knivsta, Tierp 
och Älvkarleby) 

1 724 2 104 0 2 094 10 

 Fackliga kostnader 1 054 1 145 0 1 068 76 

 Lokalförsörjning 1 559 1 507 0 1 718 -211 

 Kommunhus -236 2 137 0 4 180 -2 043 

 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, 
Älvkarleby, Tierp & Heby) 

10 480 11 912 0 12 013 -101 

Ospecificerat tillägg 0 667 -667 0 0 

Årets effektiviseringsbeting 0 766 -766 0 0 

Ackumulerat 
effektiviseringsbeting 

0 -766 766 0 0 

Summerat 110 304 124 053 3 114 120 690 6 477 

Prognos helår och avvikelse 

Kommunstyrelsens nettokostnad för 2022 förväntas upp gå till 191,5 miljoner kronor och det 
motsvarar en ökning jämfört med budget på 2,9%. Ökningen av nettokostnaden förklaras delvis 
av att under året har styrelsens verksamheter tilldelats extra medel på 4,7 miljoner kronor. 
Reviderade mål och budget som beslutades i våras avser 2,2 miljoner kronor, dessa medel avser 
satsningar på stärkt stöd till kärnverksamheten, trygghetssatsning samt förstärkning inom 
säkerhet och beredskap samt strategisk löneöversyn. Resterande tillskott på 2,5 miljon kronor 
kommer från budgetposten KS förändrings- och innovationsstöd som bland annat avser fortsatt 
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arbete med RPA (robotic process automation) och ett projekt med gemensamt intranät för hela 
den kommunala organisationen. 

Budgetposterna nämnd- och styrelseverksamhet, partistöd och övrig politisk verksamhet som 
avser finansiera kostnaderna för den politiska processen kring kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige prognostiseras med ett sammanvägt underskott på 0,8 miljon kronor. Ökade 
kostnader för politiska arvoden samt högre lönekostnader än budgeterat för 
nämndadministrationen är orsaken till verksamheternas underskott. 

Verksamheten totalförsvar och samhällsskydd prognostiseras med ett överskott på 0,5 miljoner 
kronor till följd av lägre lönekostnader. Lägre lönekostnader är även anledningen till överskott 
för verksamheten Folkhälsa och hållbar utveckling. Kostnaden för Knivsta kommuns del i 
kommunalförbundet Attunda förväntas uppgå till 15,5 miljoner kronor vilket är 0,2 miljoner 
kronor lägre än budget, vilket motsvarar budgetposten Räddningstjänst överskott. 

Inom tillväxtkontoret ryms budgetposterna näringsliv och marknadsföring, exploateringskontor, 
utvecklingsprogram Knivsta 2035 samt lokalförsörjning. Prognosen för tillväxtkontoret är ett 
underskott på 0,9 miljoner kronor. Förutsättningarna i budgeten för kontoret var en obalans på -
1,6 miljoner kronor till följd av att kontoret inte erhållit fullkostnadstäckning. Anledningen till 
att det prognostiserade underskottet är lägre än obalansen i budget är ökade intäkter för 
exploateringsverksamheten och lägre lönekostnader. 

Kultur och fritidsverksamheterna prognostiseras sammanvägt med ett underskott på 1,1 miljoner 
kronor. Intäkterna för idrotts- och fritidsanläggningar har inte återgått till nivån innan pandemin 
och är anledningen till att verksamheten prognostiseras med ett underskott på 2 miljoner kronor. 
Intäkterna för verksamheten förväntas att bli 2,4 miljoner lägre än budget och det främsta 
intäktsbortfallet har skett på Hälsohuset där intäkterna förväntas bli 1,6 miljoner kronor lägre. 
Även intäkterna för Knivsta Centrum för idrott och kultur förväntas bli 0,8 miljoner kronor lägre. 
Idrott- och fritidsanläggningar har dessutom haft ökade lönekostnader under året som bidrar till 
det prognostiserade underskottet. I prognosen finns också medräknat en hyresreduktion för att 
ishallen var stängd under våren, vilket påverkar verksamhetens prognos positivt. 
Ungdomsverksamheten har under året en lägre hyreskostnad vilket medför att prognosen för 
verksamheten är ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Verksamheterna allmän fritid, biblioteket 
och kulturskolan prognostiseras med överskott till följd av lägre lönekostnader. 

Kommunstyrelsen stödverksamheter HR-, ekonomi, kommunledningskontoret, 
innovationskontoret och kommunhuset prognostiseras med ett överskott på 2,1 miljoner kronor. 
Kommunledningskontoret prognostiseras med ett överskott på 1,2 miljoner kronor, där 
verksamhetens överskott grundar sig i att implementering av projekt har fördröjts och såldes har 
kostnader förknippade med projekten inte full effekt på årets budget. Även lägre lönekostnader 
är bidragande till det prognostiserade överskottet. Budgetposten kommunhuset förväntas visa ett 
underskott på en miljon kronor vid årets slut och det är till följd av en ökad prisutveckling i 
samband med ombyggnationen av kommunhuset och även med högre räntor samt ökade 
mediakostnader. HR-kontoret och ekonomikontoret följer budget och prognostiseras med mindre 
budgetavvikelser. 

Nämndens verksamheter (tkr) 
Nettokostna
d helår 2021 

KF Budget 
helår 2022 

Tillägg och 
avdrag helår 

2022 

Prognos 
nettokostna
d helår 2022 

Prognos 
budgetavvik

else helår 
2022 

 KF, Nämnd- och 7 138 5 490 0 6 255 -765 
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styrelseverksamhet 

 Partistöd 310 403 0 403 0 

 Övrig politisk verksamhet 2 646 2 874 0 2 898 -24 

 Räddningstjänst 15 256 15 707 0 15 510 197 

 Totalförsvar och samhällsskydd 357 754 600 836 518 

 Folkhälsa och hållbar utveckling 416 1 383 0 1 183 200 

 Näringsliv och marknadsföring 2 409 3 103 750 5 207 -1 354 

Exploateringskontor 5 138 6 633 -750 5 615 268 

Utvecklingsprogram Knivsta 
2035 

2 719 2 300 0 2 150 150 

 Konsumentrådgivning och 
energirådgivning 

255 266 0 166 100 

 Budget & Skuldrådgivning 194 174 0 206 -32 

 Allmän fritid  3 424 3 809 0 3 559 250 

 Idrotts- & fritidsanläggningar 47 306 47 729 100 49 873 -2 044 

 Bibliotek  8 720 8 963 0 8 713 250 

 Allmän Kultur 2 481 1 472 0 1 282 190 

 Ungdomsverksamhet 3 795 3 949 0 3 749 200 

 Kulturskola 5 172 5 139 66 5 130 75 

 Flykting (integration) -1 0 0 0 0 

 Kommunledningskontor 24 970 25 421 2 450 26 681 1 190 

 Ekonomikontor 13 178 10 763 527 11 395 -105 

Innovationskontor 4 249 2 500 1 800 3 300 1 000 

 HR-kontor 7 728 8 040 163 8 151 52 

 Lönecentrum (Knivsta, Tierp 
och Älvkarleby) 

3 058 3 156 0 3 156 0 

 Fackliga kostnader 1 683 1 717 0 1 817 -100 

 Lokalförsörjning 1 953 2 261 0 2 262 -1 

 Kommunhus 830 3 206 0 4 207 -1 001 

 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, 
Älvkarleby, Tierp & Heby) 

18 626 17 868 0 17 823 45 

Ospecificerat tillägg 0 1 000 -1 000 0 0 

Årets effektiviseringsbeting 0 1 149 -1 149 0 0 

Ackumulerat 
effektiviseringsbeting 

0 -1 149 1 149 0 0 

Summerat 184 011 186 080 4 706 191 529 -743 
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Investeringar 
Investeringsplanen för 2022 uppgår till 28,8 miljoner kronor och investeringsutgiften per sista 
augusti uppgår till 7 miljoner kronor. Den prognostiserade investeringsutgiften för 2022 uppgår 
till 15,9 miljoner kronor och motsvarar en avvikelse mellan beviljad investeringsplan och 
förväntade utgiften på 10,1 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen ofördelade investeringsmedel uppgår till sju miljoner kronor och dessa medel 
har fördelats om till fem olika projekt, varav två till andra nämnder. Bygg- och miljönämnden 
har tilldelats 0,5 miljoner kronor för ett nytt verksamhetssystem och Samhällsbyggnadsnämnden 
har tilldelats 2,3 miljoner kronor för trygghetshöjande åtgärder. Kultur och fritid har blivit 
beviljade 0,6 miljoner kronor till inköp av lösutrustning för nya sporthallen vid Adolfsbergs 
skolan, vilket kommer genomföras under hösten. Exploateringsverksamheten har beviljats en 
utökning på 3,6 miljoner kronor till investeringsposten inköp av mark, vilket medför att posten 
utökats till 7,6 miljoner kronor. Utgiften uppgår per sista augusti till 6,3 miljoner kronor och 
prognosen är att resterande del av de beviljade medlen inte kommer nyttjas. Investeringsmedlen 
har använts för att köpa två fastigheter: en i centrala Knivsta och en i Alsike. 

En omfördelning har skett under året till Inventarier kommunhus från investeringsposten Device 
(datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen) på 2 miljoner kronor. IT-utrustning som device har 
sällan en livslängd längre än tre år och är således ingen investeringsutgift. Investeringsposterna 
Inventarier kommunhuset och Anpassning/reinvestering i egna fastigheter kommer nyttjas till 
fullo i och med utvecklingen av kommunhuset. 

Idrott och fritidsanläggningar är beviljade 0,3 miljoner kronor som kommer nyttjas till fullo för 
inköp av möbler till Knivsta centrum för idrott och kultur. Ungdomsverksamheten är beviljade 
0,1 miljoner kronor för inventarier, dessa medel kommer inte nyttjas eftersom verksamheten i 
dagsläget saknar en fast lokal. 

I investeringsplanen finns det ett flertal årligen återkommande reinvesteringar för till exempel 
webbutveckling och ärendesystemet. I dessa fall kommer system övergå till en molntjänst och bli 
en uppgradering och således är det inte en investeringsutgift. IT infrastruktur är ett exempel på 
en investeringspost som årligen finns med i investeringsplanen och syftar till att finnas om något 
skulle behöva åtgärdas under året. För 2022 förväntas inte medlen nyttjas. 

Investeringsplan 2022 

Investering 
KF 

investeringsr
am 2022 

Tillägg 
investeringsr

am 2022 

Utgift 
investering 8 

mån 

Prognos 
investeringsu

tgift 2022 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2022 

Fritid och kultur      

Idrotts- och 
fritidsanläggningar 

300 0 220 300 0 

Konst, underhåll och 
inventarier 

200 0 0 200 0 

Ungdomsverksamhet, 
Inventarier 

75 0 0 0 75 

Utrustning 
Adolfsbergshallen 

0 600 0 600 0 
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SUMMA Fritid och kultur 575 600 220 1 100 75 

      

Gemensam 
stödverksamhet 

     

Inventarier kommunhus 6 000 2000 421 8000 0 

Innovation 
(Innovationskontor) 

1 500 0 0 0 1 500 

Webbutveckling  500 0 0 0 500 

Intranät/virtuell 
arbetsplats 

500 0 0 0 500 

Ärendehanteringssystem 
(P360) 

200 0 0 0 200 

Dokumenthantering (E-
arkiv, HR mm) 

500 0 0 0 500 

Nämndprocessen 200 0 0 0 200 

IT infrastruktur IT-
centrum (utbyte och 
utveckling) 

3 000 0 0 0 3 000 

Device 
(datorer/surfplattor etc 
inom hyrmodellen) Rest 
IT 

2 000 -2000 0 0 0 

Myndighetsanpassning 
Lagga skola 

1 350 0 0 0 1 350 

Programarbete för nya 
verksamhetslokaler, 
lokalansvarig 

1 000 0 0 0 1 000 

Anpassning/reinvestering 
i egna fastigheter, 
lokalansvarig 

500 0 20 500 0 

SUMMA Gemensam 
stödverksamhet 

17 250 0 441 8 500 8 750 

      

KS Inköp av mark och 
fastigheter för 
exploatering 

4 000 3600 6 300 6300 1 300 

KS ofördelade 
investeringsmedel 

7 000 -7000 0 0 0 

Summering 28 825 -2 800 6 961 15 900 10 125 



 § 151 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022  - KS-2022/13-1 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022  : Rapport Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut -Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 36(39) 

Verksamheternas fördjupade omvärldsbevakning 

Året som gått 

Kultur- och fritidskontoret 

Förvaltningen ser att det som händer på scenen - program, aktörer, konserter och föreställningar, 
verkligen är ivriga att komma ut till sin publik efter pandemins nedstängning. Detsamma gäller 
dock inte för publiken som i många fall lyser med sin frånvaro. En trend som stora delar av 
branschen vittnar om. Pandemins begränsningar, restriktioner och inställda evenemang har 
möjligen skapat nya vanor i hur kultur och evenemang konsumeras. Man bokar biljetter sent eller 
inte alls eller så kommer man och köper biljett direkt vid dörren. Detta gör det svårt att planera 
och ha framförhållning men det är också en ny vardag verksamheten behöver förhålla sig till. 
Med det sagt är det värt att nämna den bredd och spets som erbjuds, där skolan till exempel har 
genom Skapande skola sett aktörer som Cullberg, besöka Knivsta och arbeta med alla 
niondeklassare. Kulturprogrammet för barn och unga i kommunens skolor, som görs i samarbete 
med Utbildningskontoret, har planerats sitt första år och ska rullas ut under hösten 2022 - alla 
barn mellan 4-15 år i Knivsta ska genom det få uppleva professionell kultur på 
hemmaplan.Filmen stärks genom samarbeten med bland annat skolan och där projektpengar från 
Svenska Filminstitutet har kunnat användas för andra året i rad. 

Kultur och fritids årliga personaldag i augusti genomfördes i form av ett hackaton där personalen 
fick hacka på idéer kring kontorets utmaningar och var ett steg att fånga, förädla och förändra 
verksamheterna på ett klokt sätt. 

Kulturverksamheterna 

CIK -  Både föreningsdrivet och professionellt kulturliv har varit på snabba att dra igång. Hösten 
har inletts med ett utökat program med stor variation från klassisk musik till standup och samtal. 
Biljettförsäljningen går stadigt upp men behöver bli mer förutsägbar. Uthyrningen av 
scenkonstlokalen är fokusområde för höstens arbete med att bearbeta marknaden. En stor insats 
har gjorts i att marknadsföra CIK på mässor i både Uppsala och Stockholm samt lanseringen av 
ny hemsida och grafisk identitet för CIK. Ett arbete med att förbättra tillgängligheten och 
servicen i receptionen har genomförts och öppettider kommer från och med hösten att följa 
verksamhetens öppettider i högre utsträckning. CIK:s varumärke växer och blir stadigare genom 
en tydlig kommunikationsstrategi, ny grafisk profil, nytt tryckt program och ny hemsida. 

Bibliotek - Antal biblioteksbesökare återhämtar sig sakta, men siffrorna är långt ifrån dem före 
pandemin. Januari till och med augusti 2022 hade biblioteket 29 885 besök. För samma period 
2021 var siffran 15 692 och före pandemin 2019 var siffran 49 794. Projektmedel från 
Kulturrådet för Läsfrämjande och Stärkta bibliotek år fyra för läsfrämjande och ökad 
tillgänglighet har erhållits. Projekten är i uppstartsfas. 

Kulturskolan - Kulturskolan gjorde en bra vårtermin med 469 bokningar där 429 var unika. 
Utöver det har kulturskolan inlett samarbeten kring en filmkurs kallad Popcorn, musik- och 
rörelseverkstad för yngre barn och deras föräldrar på Knivsta familjecentral, 
musikfritidsverksamhet för barn i grundsärskolan på Alsike skola och musik- och 
dansworkshops i samarbete med Equmenia Knivsta. Ökat engagemang bland ungdomar har 
märkts under Dansens dag och Knivsta Street Festival, en filmkväll och disco för yngre barn. 
Sommaren arrangerades kulturkollo där musikproduktion utgjorde ett nytt uppskattat inslag. 
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Ny konst har köpts in och just nu arbetas det med det första verket på allmän plats som 
finansieras av MEX-pengar. En revidering av kommunens Konstprogram har tagits fram under 
våren och kommer att tas upp politiskt under nästa år. 

Fritidsverksamhet 

I takt med att Knivsta växer följer efterfrågan på anläggningar med i samma takt. Detta märks 
under året då kommuninvånarna och föreningslivet kontaktat förvaltningen med förslag på nya 
anläggningar och satsningar på fritidslivet. Fler utomhusanläggningar följer pandemins effekter. 

Under året har Hälsohuset fortfarande haft utmaningar med effekterna av corona  och omfattande  
renoveringar i huset som påverkar intäkterna och en ekonomi i balans. Walloxskolan har under 
hösten flyttat sin idrottsundervisning till Hälsohuset. 

I Centrum för idrott och kultur, det vill säga CIK, har bokningarna av sporthallar och 
kampsportsokal samt ishall varit i stort sett enligt prognos. Däremot påverkas intäkterna och 
bokningarna i ishallen under sommaren då fuktproblem i ishallen kvarstår och påverkar nu också 
fukt i andra delar av huset. Inför den kommande perioden hoppas förvaltningen att husets 
bokningar för första gången kan vara helt enligt plan, utan restriktioner som både föreningar och 
andra bokare drabbats av sedan huset öppnades. I årsbokslutet kommer det vara tydligare vilken 
effekt detta haft under 2022. Senare i år kommer en ny upphandling av restaurangverksamheten 
på CIK att påbörjas. 

Ungdomsverksamheten ökar sin närvaro med mer riktade aktiviteter samt uppsökande 
verksamhet under året som gått. Det ser verksamheten gynnar både kontakten med fler 
ungdomar men också skapar förutsättningar för att minska situationer där ungdomar kan göra 
dåliga val. Kvalitén på uppföljning och planering är bättre än innan och behöver fortsätta i 
samma spår framåt för att erbjuda ännu mer bredd. 

Under året har appen Ung i Knivsta 2.0 ökat i antal nerladdningar. Samarbeten pågår med andra 
kontor för att fortsatt skapa intressant och angeläget innehåll. 

Under året har ett arbete med att på olika sätt skapa tillgång till kulturarvet genom digitala 
lösningar gjorts med bland annat Storyspot. Samarbete har också inletts med studieförbund för 
kunskapsinhämtning som kan användas i dessa projekt. Diskussioner förs också med Statens 
Fastighetsverk och Regionen om tillgängligheten till Mora Stenar. 

Kommunledningskontoret 

  

  

Framtiden 

Kultur och fritid 

De lokala kulturföreningarna har svårt att klara sina produktioner och tycker det är dyrt för att 
hyra lokal på Centrum för Idrott och Kultur, det vill säga CIK, och de har även i vissa fall 
problem att få ihop sina ensembler till planerade föreställningar. Kommunen behöver ha en 
fortsatt beredskap i form av ökad bidragspott för att stötta det lokala föreningslivet i sitt 
kulturutövare efter pandemin. Under året har till exempel Knivsta Riksteaterförening erhållit ett 
bidrag för att kunna arrangera föreställningar. Detta bidrag finns inte i ordinarie budget och inför 
2023 behövs det en förstärkning i budget för att klara detta. 
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Den närmaste tiden kommer verksamheterna anta utmaningen att nå ut,skapa nya samarbeten, 
hitta nya kanaler och former av kommunikation för att öka intäkterna som kan gå tillbaka till 
kommunen och föreningslivet. I organisationen idag finns kompetens och driv att göra det här 
men den behöver också få möjligheten att jobba långsiktigt och förtroendeingivande. De intäkter 
som förväntas öka bör återinvesteras i verksamheterna för att säkerställa ändå störree intäkter. 

Den ekonomiska situationen för nästa år ser ändå osäker ut och förvaltningen kommer behöva 
både spara och göra verksamheterna mer effektiva. Där blir CIK särskilt viktigt och intäkter 
härifrån har potential att skapa förutsättningar för både fritid och kultur. 

Under de sista åren har förvaltningen med små medel men kloka samarbete skapat flera nya 
anläggningar till låga kostnader. Behovet av nya anläggningar, och i synnerhet ute-anläggningar 
som bland annat kan ses som en pandemieffekt, kvarstår. 

Förvaltningen ser att med höjda elpriser och ökade övriga kostnader kommer kommunens egna 
verksamheter, anläggningar och föreningar få svårt att klara sitt uppdrag med befintliga medel. 
Redan under hösten kommer den effekten att märkas. Förvaltningen förväntar sig många samtal 
från föreningar med egna anläggningar som behöver ökade bidrag för att klara sig. Om detta 
vittnar även kommuner i andra delar av landet. 

Förvaltningen kommer att behöva återstarta arbetet kring en fotbollsanläggning under vintern. 
En projektledare, som kan skapa dialog med föreningslivet och andra berörda parter, måste 
anställas och de medlen finns idag inte inom ramen. 

Hälsohuset jobbar hårt för att skapa en ekonomi i balans då den drabbats hårt av 
pandemieffekterna. Om den effekten kvarstår kommer förmodligen vara tydligare vid årsskiftet. 

Höstens program på CIK banar väg för en tydlighet om vad huset kan erbjuda både för besökare 
men också för arrangörer. Detta ger goda möjligheter att vårens program får ökad tillströmning 
av publik och arrangörer. Arrangörer inom kategorin företag är under uppbyggnad och bör kunna 
dubbleras inom ett år. Sammantaget ett större intäktsflöde hösten 2023. Det finns ett antal 
utmaningar varav tre är resursfrågor. En är bemanning av driften av CIK som redan nu är låg, 
räknat antal arrangemang och antal öppettimmar. Det andra är kommunikation av CIK:s 
verksamhet samt kultur och fritidsområdets verksamhet i stort som har en relativt låg budget för 
det stora uppdrag det innebär. Slutligen att fortsätta utveckla husets tekniska utrustning och 
logistik för att tjäna husets behov utifrån föreningslivets och kommersiella parters önskemål. 

Ungdomsverksamheten ska vara där ungdomar är och behöver utöka sin närvaro på digitala 
plattformar men personalstyrkan är idag för få för att klara att möta ens en bråkdel av den mängd 
unga människor som finns i Knivsta kommun. Motorburen ungdom är en annan grupp som också 
behöver ett tydligare bemötande. Verksamheten utgår idag från CIK där också mycket aktiviteter 
bedrivs. Diskussioner förs också om att använda en lokal i Alsike för en mer permanent lösning 
där. Att prioritera i den i antalet begränsade personalens insatser kommer att vara den största 
utmaningen den närmaste tiden. 

Ett uppdaterat huvudbibliotek med högre tillgänglighet möjliggör för starka program och en 
ökad efterfrågan på bibliotekets tjänster. Även här är bemanning av driften en resursfråga som 
riskerar att begränsa utvecklingen. Biblioteket kommer att utifrån projektmedel erhållna från 
kulturrådet pröva en uppsökande verksamhet med start hösten 2022 vilket kommer att ge bra 
input i hur på bästa sätt bygga en permanent mobil uppsökande verksamhet runtom i kommunen 
på landsbygden såväl som till besökare som på annat sätt har svårt att komma till biblioteket. 
Detta är dock en konstgjord andning då projektmedel inte löser en långsiktig stabilitet i leverans 



 § 151 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022  - KS-2022/13-1 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022  : Rapport Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut -Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 39(39) 

till invånarna. 

Kulturskola verksamheten har en stabilare grund att stå på nu när den prövar att expandera med 
verksamhet riktad till grupper med behov av särskilt stöd. Man har redan pekat ut behov av en 
väl fungerande och tillgänglig bokningshanteirng, för att frigöra tid för undervisning och 
samverkan med andra aktörer, för mer kulturskola till fler i kommunen. Om det nya systemet 
kommer till stånd kommer detta att ge mer tid i undervisning och till samarbeten vilket i sin tur 
skapar möjlighet för utökade tjänster som skapar en stabilare och mer tillgänglig verksamhet. 

Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta 
kommunkoncern 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Knivsta kommun per 2022-08-31 och 
årsprognos. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska en kommun upprätta en delårsrapport årligen. Årets delårsrapport 
visar ett överskott för Knivsta kommun på 124,7 miljoner kronor (föregående års period 55,5 
miljoner kronor).  
Resultat är kraftigt förbättrat genom högre skatteintäkter (+8,3 %) och verksamhetens 
nettokostnad är svagt stigande (1,3 %). Nettokostnadsökningen påverkas främst av högre 
externa intäkter såsom bidrag, försäljningsintäkter och avgifter (17,3 %). Bruttokostnaden har 
ökat med 4,1 % där utgör personalkostnaden den största andelen och ökar med 2,5 %.  
Kommunens årsprognos uppgår till nära 80 miljoner kronor, budgeterat resultat är 34 
miljoner kronor. Skatteintäkterna är 17 mnkr högre, medel avsatta för bokslutsreglering 7 
mnkr bättre, exploateringsnetto inklusive sanering 7 mnkr bättre än budget, nämndernas 
överskott bidrar med 7 mnkr. 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 131,2 miljoner kronor (föregående års period 80,2 
miljoner kronor) och årsprognosen uppgår till 95,5 miljoner kronor före elimineringar. Det är 
främst kommunen som bidrar till det goda resultatet men även Kommunfastigheter i Knivsta 
AB visar bra resultat, perioden 15,1 miljoner kronor och årsprognosen 18,5 miljoner kronor. 
Verksamhetsuppföljningen består av Kommunfullmäktiges 9 mål och uppdrag. De 9 målen 
utgörs av 2 finansiella mål och 7 verksamhetsmål. De finansiella målen bedöms uppnås, 
verksamhetsmålen bedöms 3 mål uppnås och 4 mål delvis uppnås. Kommunfullmäktiges 
uppdrag till styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. Genomförande av 
uppdragen löper enligt plan och flertalet kommer vara slutförda under mandatperioden. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisorer 
Ekonomichef 
 
 

 

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

Ärendet avser en redovisning/rapport av kommunens verksamhets resultat gällande KF mål 
och ekonomi för de första 8 månaderna och en årsprognos för helåret. 
 
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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Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

Den 9 februari upphörde folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete och en steg-
vis återgång till arbetsplatsen har skett till det nya normala. I början av året fortsatte arbetet med 
tillsyn enligt lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, så kallad 
trängseltillsyn. Lagen är upphävd sedan 1 april och det har därmed frigjort resurser att prioritera 
ordinarie tillsyn och kontroll som har varit delvis eftersatt med anledning av pandemin. 

Alltjämt följs rutin för provtagning vid minsta symptom inom vård- och omsorgsverksamheterna 
och efter en kort periods uppehåll återkom även rekommendationen från vårdhygien och smitt-
skyddet avseende source control i form av munskydd. Påfyllnadsdos av vaccination (dos 5) är 
administrerad inom äldreomsorgens verksamheter. Läget är mycket stabilt och enbart mycket få 
brukare, i isolerade fall, har under någon period var sjuk i covid-19 hittills i år. 

Som en konsekvens av pandemin beslutade staten om ett extra statligt stöd kallat Skolmiljarden. 
För Knivstas del innebar det ett extra stöd om 3,5 mkr för 2022 vilka fördelades enligt tabell ne-
dan. Medlen tilldelas såväl kommunala som fristående skolor i Knivsta kommun. 

Ändringsbudget för 2022 antogs av Kommunfullmäktige i mars månad, med stärkt resultat 
(finansiellt mål) och ytterligare öronmärkta resurser för att stärka kommunens kärnverksamheter. 
Ett nytt pensionsavtal, A-KAP KR kommer gälla från 1 januari 2023, vilket innebär bra förut-
sättning för att attrahera och behålla medarbetare samt erhålla förutsägbara pensionskostnader. 
Dock påverkar det planeringsförutsättningarna för budget 2023, arbetet med ny budget har pågått 
under året och ska vara slutfört i oktober månad. 

Under årets första 8 månader har kommunen påverkats av försenade leveranser och den utbuds-
problematik som pandemin och kriget i Ukraina har givit upphov till. Vidare påverkar inflat-
ionen kommunen indirekt och direkt, några leverantörer önskar omförhandla ingångna avtal på 
grunda av bland annat högre energikostnader. Merparten avtal har dock tydliga klausuler som 
reglerar prisjusteringar, under 2023 kommer kommunen påverkas av den högre inflationen märk-
bart. I dagsläget finns också osäkerheter kring viss materialtillgång som exempelvis asfalt vilket 
kan komma att påverka möjligheten till underhåll av gator och vägar. 

Det förändrade ekonomiska läget i omvärlden har ännu ingen påverkan på investerings- eller 
betalningsvilja hos exploatörer eller investerare gällande Knivsta. Under första kvartalet genom-
fördes två större markaffärer (exploatering) som inbringat nära 30 miljoner kronor. En anbuds-
förfrågningar för försäljning av detaljplanerad verksamhetsmark och en för bostadsexploatering 
visade stort intresse med marknadspriser som är högre än vad kommunen lyckats erhålla i tidi-
gare affärer. 

Fastigheten kommunhuset övergick i kommunkoncernens ägo från 30 juni genom förvärv av 
kommanditbolaget Gredelinen. Vidare pågår utveckling och anpassning av kommunshusfastig-
heten för att vara ändamålsenlig för det nya arbetssättet som uppstått efter pandemin med ett mer 
flexibelt arbetssätt. 

Byggnationen av den nya idrottshallen i Alsike, Adolfsbergshallen har fortsatt under året och fär-
digställs så att verksamheten kan ta den i bruk från september månad. Ombyggnation av Estrids 
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och Vilhelms gård, under året har Vilhelms gård byggts om och fått åtta nya lägenheter. Bru-
karna flyttades till Villa Ängby under ombyggnationen och har vid tid för delårsrapportens sam-
manställning även hunnit flytta tillbaka. Ombyggnationen av Estrids gård står näst på tur. 

Vid en utredning av Segerstaskolans lokaler konstaterade Bygg och Miljönämnden att fastig-
heten inte var lämplig för utbildningsverksamhet med mindre än genomgripande renoveringar. 
Detta var inte möjligt att genomföra på kort tid enligt fastighetsägaren vilket föranledde en flytt-
karusell. Utbildningsnämnden beslutade att flytta barnen på Skutans förskola till närliggande 
kommunala förskolor, Sjögrenska gymnasiet flyttade till Skutans tidigare lokaler och Ser-
gerstaskolan flyttade till Sjögrenskas tidigare lokaler. I samband med flytten ändrades också 
namnen på Segerstaskolan till Valloxskolan. 

Under våren fortsatte arbetet med att ta fram handlingar för bildande av naturreservatet Äng-
byskogen vilket sedan beslutades av Kommunfullmäktige i juni. 

Den 30 juni beslutade regeringen om en ny lagstiftning, om tobaksfria nikotinprodukter, som 
trädde i kraft 1 augusti där kommunen ansvarar för delar av tillsynen över lagefterlevnad. Den 1 
augusti ändrades också PBL och PBF i syfte att förenkla, förtydliga och effektivisera byggnads-
nämndens tillsyn genom att möjliggöra för byggherrar att använda ett certifierat byggprojekte-
ringsföretag vid nybyggnad av vissa bostadshus för att underlätta repeterbara processer i bostads-
byggandet. Effekter av lagförändringen är ännu inte klara utan kommer att identifieras löpande. 

Mottagandet enligt EU:s massflyktsdirektiv har fungerat väl i kommunen, men antalet personer 
som kommunen tagit emot har varit få. 

Kommunfullmäktige beslutade i augusti de nya avgifterna inom äldreomsorgen, för hemtjänsten 
gäller från årsskiftet en taxa som relaterar till biståndsbedömd tid, inte utförd tid. 

Inom avfallsverksamheten fortsätter den nuvarande samverkan mellan de fyra kommunerna 
enligt gällande avtal. Enligt uppdrag från Samhällsutvecklingsnämnden har en utredning påbör-
jats för att belysa hur avfallsverksamheten bäst bör organiseras i en framtid. 

Borgenstaket för Kommunfastigheter i Knivsta AB höjdes till 1450 miljoner kronor i juni 
månad. 

Händelser som inträffat efter delårsperioden. 

I september 2022 är det val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Hösten 2022 kom-
mer att innebära genomförande och efterarbete kopplat till valet. Kommunledningskontoret kom-
mer också att arbeta med förberedelser för utbildning av ny- och omvalda politiker samt admi-
nistration kopplat till arvodeshantering. 

En plan för att minska kommunens elförbrukning är under framtagande, kommunen har under 
många år varit aktiv i omställningen till mer hållbara lösningar vilket inkluderar passiv hus sol-
celler, tilläggsisolering med mera. Knivsta kommun behöver bidra till att minska den energikris 
som uppstått i Sverige och Europa. Fortsatta utbyte av äldre armaturer till led är exempelvis prio-
riterat. 

Under hösten kommer stort fokus läggas på att säkerställa en god hantering utifrån förändring-
arna i lagen om anställningsskydd (LAS) och i vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser. Änd-
ringarna i LAS kan sägas röra tre områden förenklat, skyddet för arbetstagarens sysselsättnings-
grad, visstidsanställningar där det inte behöver anges någon objektiv grund för tidsbegräns-
ningen, samt skydd för arbetstagaren vid uppsägning av en tillsvidareanställning. 
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Under rapportens skrivande har kommunfullmäktige beslutat om
program för anskaffning av fossilfria fordon
att höja Knivstabostäder AB borgenstak till 230 miljoner kronor
att fastställa ny VA taxa för 2023

Arbetet med att fira kommunens 20-årsjubileum har påbörjats och slutförs under hösten.

Kommunens förväntade utveckling

Utmaningar

Knivsta kommuns utmaningar är liknande många andra kommuner. Färre ska försörja fler, det
vill säga skatteintäkterna kommer inte öka lika mycket som behovet av kommunal service i takt
med en åldrande befolkning. Det ställer krav på en omställning av hela offentliga sektorn med
ökade samarbeten och samverkan. Användande av ny teknik kommer vara viktigt verktyg för att
möta utmaningen.

I Knivsta specifikt är även 4-spårsavtalet med staten där kommunen ska möjliggöra för 15000
nya bostäder fram till 2057 en stor utmaning. Beräkningar visar att antalet utlovade bostaäder
motsvarar en genomsnittlig befolkningstillväxt om 2,0–2,5 procent per år. Det kommer innebära
behov av investeringar under lång tid framöver i infrastruktur och fastigheter.

Kompetensförsörjning, Sveriges Kommuner och Regioner har räknat ut att offentlig sektor för att
ersätta pensionsavgångar kommande 10 år och möta det ökade behovet av kommunal service
behöver rekrytera nära all nytillkommande arbetskraft på arbetsmarknaden (det gäller under för-
utsättning att verksamheten bedrivs på samma vis som idag).

Det är en orealistisk ekvation, de ökade behoven av kommunal service kommer av att Sverige
har en åldrande befolkning, antalet äldre över 80 år väntas öka kraftigt, den yngre målgruppen
varken ökar eller minskar nationellt. Den andra sidan av myntet är att andelen i arbetsför ålder
blir färre och det leder till en måttlig ökning av skatteintäkter medan kostnaderna kommer öka
snabbt i kommunsektorn.

Demografi

Kommunen arbetar årligen fram en uppdaterad befolkningsprognos, prognosen bygger på beslu-
tade detaljplaner och statistik, i det längre perspektivet har avtalet med staten om 15000 nya bo-
städer till år 2057 vägts in i bedömningen. Fram till år 2025 är bedömningen att kommunen
växer med knappt 1900 nya invånare.
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Fler barn och unga väntas inte medföra investeringar närmaste åren inom utbildningsverksam-
heten eftersom det finns kapacitet att hantera det på kort sikt, efter 2025 är det troligt att en ny
grundskola behövs.

Verksamheterna inom fritid och kultur samt individ och familjeomsorg påverkas också av fler
barn och unga, inga investeringar är att vänta men stor påverkan på verksamheten. Statistiskt
kommer det innebära att flera behöver stöd från socialtjänsten. Föreningslivet bedöms öka och
kommer efterfråga mer kommunalt stöd i någon form eller krav på kommunal service som kul-
turskola.

Fler äldre kommer medföra en växande äldreomsorgsverksamhet, äldreboende har anpassade fler
framtida brukare och några investeringar närmaste åren bedöms inte vara aktuella.

Ekonomi

Framtiden måste vara hållbar, det gäller socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Verksamhetens drift
och investeringar behöver i framtiden hitta en bättre balans mellan de olika hållbarhetsdimens-
ionerna.

En framskrivning av kommunens intäkter och kostnader, baserad på befolkningsprognosen, SKR
modell för skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning, SKR antagande om prisutveckl-
ingen (PKV) kommande år samt krav på 1 procent årlig effektivisering av verksamheten ger en
bild av kommunens framtida ekonomiska planeringsförutsättningar. En simulering utan krav på
effektivisering ger negativa resultat alla år framöver och är därför inget alternativ.

Diagrammet nedan avser en simulering med 1 procents årlig effektivisering, resultatnivån blir då
bättre än kommunens långsiktiga finansiella mål (1 procent av skatter, bidrag och kommunal
ekonomisk utjämning). Närmaste 2 åren (2023-2024) är däremot riktigt svåra.
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Osäkerheter finns alltid i denna typ av kalkyler, exploateringsnetto (vinster) fluktuerar kraftig 
mellan åren, födelsetal, inflyttning/utflyttning antas ske enligt historiskt mönster. Skatteintäkter 
har en tydlig koppling till sysselsättningen i Sverige vilken är svår att förutsäga men växlar över 
tid. Nya statliga reformer, är de finansierade? Oavsett utfallet i kalkylen kommer det innebära 
diskussion om prioriteringar, ambitionsnivåer, digitalisering och förenklingar i arbetssätt med 
mera för att framtiden ska vara hållbar. 

Investeringar 

Knivsta kommun har vuxit under lång tid och nuvarande reningsverk bedöms nu närma sig sitt 
kapacitetstak. Vidare har nuvarande reningsverk behov av större underhåll och anpassning efter 
nya miljökrav för rening. Kommunfullmäktige beslutade därför i september 2021 att ansöka om 
medlemskap i kommunalförbundet Käppala och anslutning till dess reningsverk. 

Anslutningen till VA nätet innebär en investering om 550 miljoner kronor som Knivstavatten AB 
genomför, finansieringen sker genom anläggningstaxor och brukningsavgifter för VA. Medlem-
skapet innebär också att kommunen ska erlägga en medlemsavgift för att bli "delägare" (upp till 
90 miljoner kronor) i förbundet. 

De närmaste åren bedöms innebära få (om någon) större investering i infrastruktur och verksam-
hetslokaler. Detta är en effekt av etableringar och utbyggnad av enskilda förskolor och friskolor 
samt privata äldreboenden. 

Långfristiga skulden den 31 augusti var cirka 87000 kronor per invånare i kommunkoncernen, 
beslutad investering i VA kommer höja den med närmare 30000 kr per invånare. Det innebär att 
Knivsta kommun kommer vara högt belånade i absoluta tal, vilket även gäller avseende kronor 
per invånare. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år bedöma om kravet om god ekonomisk hushåll-
ning uppfylls. Utvärderingen sker genom att bedöma i vilken utsträckning som kommunfullmäk-
tiges verksamhetsmål och finansiella mål är uppnådda. 

Verksamhetsmålen har en varierad utveckling där flertalet mål ändå har stabilt goda resultat eller 
förbättrade resultat. De finansiella målen visar i huvudsak goda resultat. Finansiella resultatet be-
döms uppnås med god marginal för både kommunen och koncernen vilket är en viktig förutsätt-
ning i osäkrare tider. Nettokostnadsutvecklingen har förbättrats över tid, svaga punkten är låne-
skulden som återigen ökat, drivet av investeringar. 

Bedömningen är att Knivsta kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. 
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Måluppföljning Kommunfullmäktige

Värde

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas. Kostnader, investeringar och låneskuld har under
flera år haft en positiv trend, innevarande år avviker dock med stigande räntor och högre inflat-
ion (kostnadstryck).

Effekten av kostnadstrycket är marginellt för innevarande år, kommande år befaras det få ett tyd-
ligt avtryck i kommunens ekonomi när avtal prisjusteras för året inflation. Kommunen har inte
påverkats av högre energipriser för 2022.

Låneskulden ökat under innevarande år men bedöms fortsatt vara under måltalet vid årets slut,
nettokostnaden bedöms öka och når inte måltalet.

Årets resultat för kommunkoncernen överträffar normen god ekonomisk hushållning och kom-
munfullmäktiges uppsatta måltal med god marginal vilket är en förutsättning för att hantera inve-
steringar i framtiden.

Indikator Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
kvinnor

2021

Utfall
män
2021

Utfall
Delår
2022

Mål
2022

Prognos

Nettokostnad egentlig verk-
samhet, kr/inv

62 728 61 661 60 000

Låneskuld kronor per invå-
nare

91 900 81 443 95 000

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

5,9 7,4 2,6

Nettokostnad egentlig verksamhet, kr /inv

Kommunens nettokostnad kronor per invånare minskade med 1,7 procent mellan 2020 och 2021.
För innevarande år är måltalet högst 60 000 kr per invånare.

Nettokostnaden år 2021 var 61 661 kr per invånare årsprognosen innebär en nettokostnad per
invånare om ca 63000 kr exklusive exploateringsnettot, vilket får anses vara bra i förhållande till
de förändringar som ske i omvärlden.

En annan parameter som också påverkar är kommunens folkmängd, antalet invånare har ökat
med ca200 personer eller ca 1 procent vilket påverkar kostnaden per invånare n (8 månader).

Låneskuld kronor per invånare

Låneskulden, kronor per invånare i kommunkoncernen var 81443 kr 31 december 2021.
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Under året har lån för bygget av hyreslägenheter i Alsike inneburit att Knivstabostäder har lånat
upp pengar (39 mnkr), Kommunfastigheter i Knivsta AB har lånat pengar för köp av komman-
ditboalget Gredelinen (135 mnkr). Även kommunens VA bolag har investerat i vatten och av-
lopp som driver låneskulden.

Den totala ökningen motsvarar 5600 kr i ökning kronor per invånare efter koncernelimineringar.
Den beräknad långfristig låneskuld den 31 augusti är ca 87000 kr per invånare. Måltalet bedöms
uppnås.

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

Kommunens budgeterade resultat är 34,3 miljoner kronor (2,7 procent av skatter, bidrag och
kommunalekonomisk utjämning). Prognosen för innevarande år är cirka 55 miljoner kronor eller
nära 2,9 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det överstiger både
kommunens egna måltal och normen för överskott i kommunsektorn.

Kommunkoncernens prognostiserade resultat är 95,5 miljoner kronor vilket motsvarar 7,3 pro-
cent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning före koncernelimineringar. Bedöm-
ningen är att måltalet 2,6 procent kommer att uppnås med god marginal.

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas. Nettokostnadsavvikelsen totalt för kommunen har
varit sjunkande under 3 år i följd. Strukturella förändringar under innevarande år bedöms ha
positiva effekter på lång sikt för att bibehålla en kostnadsnivå som är rimlig till kommunens de-
mografi och struktur. Utfallet för avvikelsen 2021 var 3,7 procent.

Självfinansieringsgraden överstiger 100 procent. Det betyder att alla kommunens investeringar är
finansierade av eget kassaflöde.

Indikator Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
kvinnor

2021

Utfall
män
2021

Utfall
Delår
2022

Mål
2022

Prognos

Nettokostnadsavvikelse totalt
(exkl. LSS), andel (%)

6,8 3,9 5

Självfinansieringsgrad för
kommunens investeringar,
andel (%)

114 53 80

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)

Nettokostnadsavvikelsen har under 3 år i följd sjunkit, från 10 procent till 3,7 procent för 2021,
vilket är ett resultat av tuffa ekonomiska prioriteringar under mandatperioden. Det kan inte ute-
slutas att pandemin till någon del påverkat kostnadsnivån.

Innevarande och kommande år kommer vara utmanande med ett högre pristryck vilket innebär
att kommunkoncernen måste agera försiktigt i investeringar och andra ekonomiska prioriteringar.

Under året har strukturella förändringar tvingats fram genom att Segerstaskolans lokaler har an-
setts utdömda. Skolans elever har flyttas till Valloxskolan som inryms lokaler vid Thumanskolan
med ytterligare rockader. Äldreboenden byggs om för att möjliggöra ytterligare platser.
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Nyckeltal redovisas i augusti 2023 av SCB. Indikatorns måltal bedöms uppnås.

Självfinansier ingsgrad för kommunens invester ingar , andel (%)

Periodens (8 månader) investeringsutgift för kommunen uppgår till 28,4 miljoner kronor. För
bokslutsperioden januari-augusti överstiger självfinansieringsgraden 100 procent.

För helåret är kommunens investeringsprognos 89 miljoner kronor vilket bedöms understiga
årets kassaflöde, självfinansieringsgraden är således högre än 100 procent och det överstiger
måltalet 80 procent. Bedömningen är att måltalet uppnås.

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas
tillvara

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas.

Kommunfullmäktiges mål är mätetal för arbetsgivarvarumärket avseende Knivsta kommun. Då
Kommunstyrelsen är Knivsta kommuns arbetsgivare avser resultatet all kommunal verksamhet.
Både medarbetarindex och ledarskapsindex visar en svagt uppåtgående trend, som överstiger an-
givet måltal.

Personalomsättningen har ökat i jämförelse med föregående år. Fortsatta satsningar på ledar-
skapsutbildning (Utvecklande ledarskap) samt förankring av arbetsmiljömodul i Stratsys har ge-
nomförts. Under hösten lanseras en ny varumärkesplattform. Denna beskriver bland annat Kniv-
sta kommuns position och bärande idé. Verksamheterna arbetar löpande med personalfrämjande
åtgärder i syfte att skapa trivsel och engagemang bland medarbetarna. Medarbetare har bland an-
nat erbjudits samt deltagit i Hackaton för att främja innovation och utveckling.

Indikator
Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
kvinnor

2021

Utfall
män
2021

Utfall
Delår
2022

Mål
2022 Prognos

Medarbetarengagemang
(HME) totalt kommunen
- Motivationsindex

82 83 81

Medarbetarengagemang
(HME) totalt kommunen
- Ledarskapsindex

81 83 81

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex

Resultatet för motivationsindex redovisas i mitten på oktober, efter att svaren i MedarbetarPulsen
har sammanställts. I samband med höstens mätning har frågor lagts till som mäter fyra nya områ-
den: Arbetsbelastning och stöd, Bemötande och inkludering, Mål och rutiner samt Kränkande
särbehandling och trakasserier. Med dessa frågor skapar kommunen förutsättningar att under-
söka, utreda och åtgärda arbetsmiljöfaktorer som brister inom dessa områden.

Under hösten lanseras en ny varumärkesplattform. Denna beskriver bland annat Knivsta kom-
muns position och bärande idé. För att leva upp till positionen finns tre kärnvärden framarbetade
inom kommunen sedan tidigare. Kärnvärden är ord som beskriver Knivsta kommuns personlig-
het. Kommunens kärnvärden är delaktighet, engagemang och tydlighet, vilka tillsammans skapar
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kommunens MedarbetarProfil. Dokument ses över under hösten vilka är kopplade till kommu-
nens position och bärande idé, för att väva ihop både tonalitet och bildspråk med varumärkes-
plattformen.

Bedömning av indikatorns måluppfyllelse sker utifrån en trendanalys (2018-2021). Trenden är
svagt uppåtgående. Motivationsindex låg 2021 på 83 procent, vilket var något högre än medel-
talet för Uppsala län.

Utifrån trendanalys samt pågående utvecklingsarbete görs bedömningen att målet kommer upp-
nås.

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex

Resultatet för ledarskapsindex redovisas i mitten på oktober, efter att svaren i MedarbetarPulsen
har sammanställts.

En utvärdering av Chefens SnabbIntroduktion har genomförts med gott resultat. Löpande sats-
ning på ledarskapet i form av gemensam chefsutveckling fortsätter, med syftet att stärka det goda
ledarskapet och stödja intern benchmark. Ytterligare två grupper av Utvecklande ledarskap star-
tas under hösten. Utvecklande ledarskap är ett forskningsbaserat utvecklingsprogram som tagits
fram av Försvarshögskolan och som borgar för en effektiv och gemensam hållning i ett ledarskap
som gagnar såväl individen (medarbetare respektive chef) som verksamheten. Under året har
aspirantprogrammet LedarArenan startas upp i samarbete med fyra andra kommuner i länet.

Bedömning av indikatorns måluppfyllelse sker utifrån en trendanalys (2018-2021). Trenden är
svagt uppåtgående. Ledarskapssindex låg 2021 på 83 procent, vilket var något högre än medel-
talet för Uppsala län.

Utifrån trendanalys samt pågående utvecklingsarbete görs bedömningen att målet kommer upp-
nås.

Bo och trivas

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

Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås.

Antalet ungdomar i Knivsta som anser att de hade bra möjligheter att föra fram åsikter i kommu-
nen har minskat jämfört med tidigare år. Flickors upplevelser av möjligheten att föra fram sina
åsikter ligger generellt lägre än pojkarnas (årskurs 7, 9 och 2 i gymnasiet). Förvaltningen plane-
rar för ett Ungdomsfullmäktige som ska bli ett forum för möten mellan elever och politiker för
att öka ungdomarnas delaktighet. Även appen Ung i Knivsta bidrar till att ungdomar kan föra
fram sina åsikter.

Under hösten planeras en tidig dialog kring ny översiktsplan och i samband med det också en
mer strukturerad marknadsföring gällande Medborgarrådet. Antal deltagare är i dag 527 vilket
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innebär en viss ökning under året. Med syfte att förbättra invånarnas möjlighet till insyn och in-
flytande över kommunens beslut och verksamheter har flertalet aktiviteter genomförts, t ex upp-
handling av systemstöd för e-förslag, dialog, information och evenemang. Invånarnas möjlighet
till insyn och inflytande sker även inom kommunens myndighetsutövning. Resultatet från med-
borgarundersökningen gällande insyn och inflytande ligger högre än riket, länets kommuner och
liknande kommuner (Kolada urvalsgrupp socioekonomi) och visar även att flertalet invånare an-
ser att Knivsta är en bra kommun att bo och leva på.

Indikator Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
kvinnor

2021

Utfall
män
2021

Utfall
Delår
2022

Mål
2022

Prognos

Andelen unga som anser att
de har mycket stora eller
stora möjligheter att föra
fram åsikter till de som be-
stämmer i kommunen, andel
(%)

13 14 13 25

Medborgarundersökningen
- Invånarnas möjlighet till in-
syn och inflytande över kom-
munens beslut och verksam-
heter är bra, andel (%)

20 20 21 40

Medborgarundersökningen
- Kommunen är en bra plats
att bo och leva på, andel (%)

94 98 91 65

Andelen unga som anser att de har mycket stora eller stora möj ligheter att föra fram åsik-
ter till de som bestämmer i kommunen, andel (%)

Ungas möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen mäts med folkhälso-
undersökningen Liv och hälsa ung vartannat år. Indikatorn mäts ej för 2022, varför senaste utfall
är 2021. Bedömning av måluppfyllelse sker utifrån en trendanalys (2017-2021).

Färre ungdomar (årskurs 9) i Knivsta ansåg 2021 att de hade bra möjligheter att föra fram åsikter
i kommunen, jämfört med 2019 och 2017. Den sjunkande trenden gäller för alla kommuner i
Uppsala län. För pojkar har upplevelsen av möjligheten att föra fram sina åsikter markant mins-
kat vid den senaste mätningen, vilket påverkat det totala utfallet. Ur ett trendperspektiv är detta
en faktor att följa över tid. Sett till utfallet för årskurs 7, årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet lig-
ger flickors upplevelser av möjligheten att föra fram sina åsikter generellt betydligt lägre än poj-
karnas.

Appen "Ung i Knivsta" syftar bland annat till att ge ungdomar ökade möjligheter att föra fram
sina åsikter och påverka. Under året har appen Ung i Knivsta 2.0 ökat i antal nerladdningar. En
valdebatt som bygger på ungas frågor har genomförts under hösten.

Utifrån trendanalys samt kommunens genomförda aktiviteter görs bedömningen att målet delvis
kommer uppnås.

Medborgarundersökningen - Invånarnas möj lighet till insyn och inflytande över kommu-
nens beslut och verksamheter är bra, andel (%)

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för
att mäta hur invånarna ser på sin kommun. SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång
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per år. Knivsta kommun deltar vartannat år, senast 2021 och nästa gång 2023. Då medborgar-
undersökningen förändrats finns ej möjlighet att göra en trendanalys gällande tidigare år.

20 procent av de som besvarat enkäten anser att kommunens invånare har möjlighet til l insyn
och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Det är något fler män än kvinnor som
anser detta. Knivsta kommun ligger enligt uppgift från 2021 högre än riket, länets kommuner
och liknande kommuner (Kolada urvalsgrupp socioekonomi).

Till hösten planeras en tidig dialog kring ny översiktsplan och i samband med det också en mer
strukturerad marknadsföring gällande Medborgarrådet. Antal deltagare är i dag 527 vilket inne-
bär en viss ökning under året. Med syfte att förbättra invånarnas möjlighet till insyn och infly-
tande över kommunens beslut och verksamheter har kommunen bland annat gjort en upphand-
ling av systemstöd för e-förslag samt arbetet med utveckling av kommunens författningssamling,
diariehantering och automatisk publicering av mötesscheman och agendor. Invånare har bjudits
in till aktiviteter samt erhållit information genom sociala medier.

Mot bakgrund av att utfallet för Knivsta 2021 ligger högre i jämförelse med andra samt med hän-
syn till genomförda aktiviteter bedöms att målet till viss del kommer uppnås.

Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för
att mäta hur invånarna ser på sin kommun. SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång
per år. Knivsta kommun deltar vartannat år, senast 2021 och nästa gång 2023. Då medborgar-
undersökningen förändrats finns ej möjlighet att göra en trendanalys gällande tidigare år.

94 procent av de som besvarat enkäten har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra". Knivsta kom-
mun ligger enligt uppgift från 2021 högre än både riket och länets kommuner, men lägre än lik-
nande kommuner (Kolada urvalsgrupp socioekonomi). Det är fler kvinnor (98 procent) än män
(91 procent) som anser att kommunen är en bra plats att bo och leva på.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås, då måltalet är 65 procent.

Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och grund-
läggande förutsättningar till en god hälsa.

Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås.

Invånarna i Knivsta har låga ohälsotal, jämfört med både länet och riket. Ohälsotalen visar en
sämre hälsa bland kvinnor än bland män. Andelen elever som skattar sin hälsa som bra har mins-
kat i årskurs 9 jämfört med tidigare år. Överlag har flickorna lägre självskattad hälsa än pojkarna
i samma årskurser (årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet).

Arbetet med att stärka ungdomars hälsa sker bland annat genom Elevhälsan, Hälsoäventyret och
det systematiska hälsofrämjande arbetet inom förvaltningens verksamheter. Inom flertalet verk-
samheter arbetas med ett allt ökande fokus på tidiga och förebyggande insatser och ett främjande
av goda levnadsvanor.

Genomförda undersökningar på Kulturskolan, Hälsohuset samt Biblioteket visar att en betydande
majoritet av besökarna är nöjda med verksamheten. Resultatet av medborgarundersökningen vi-
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sar ett lågt resultat på frågan om det finns bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommu-
nen. Förvaltningen har ökat sin närvaro med mer riktade aktiviteter samt uppsökande verksamhet
under året som gått. Verksamheterna planerar och genomför lovprogram och veckoaktiviteter
som bidrar till att barn och unga erbjuds bra aktiviteter på sin fritid. Under året har appen Ung i
Knivsta 2.0 ökat i antal nerladdningar. Åtgärder har vidtagits för att få en trygg miljö på CIK.

Indikator Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
kvinnor

2021

Utfall
män
2021

Utfall
Delår
2022

Mål
2022

Prognos

Ohälsotal, dagar 15,9 14,4 18,3 10,6 16

Andel elever i åk 9 som skat-
tar sin hälsa som bra, andel
(%)

65 56 78 100

Samlat (NKI) värde av kultur.
och fritids brukarundersök-
ningar

87 60

Medborgarundersökningen
- Bra utbud av ställen för
unga att träffas på i kommu-
nen, andel (%)

17 16 19 65

Ohälsotal, dagar

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under
en 12-månadersperiod. Resultat för föregående år publiceras i januari. Bedömning av indikatorns
måluppfyllelse sker utifrån en trendanalys (2016-2021).

Knivsta kommun ligger enligt uppgift från 2021 lägre än riket, länets kommuner och liknande
kommuner (Kolada urvalsgrupp socioekonomi). För Knivsta syns en positiv utveckling där ohäl-
sotalet minskat de senaste sex åren. Ohälsotalet har minskat både för män och kvinnor. Ohälsota-
let för kvinnor är över tid betydligt högre än männens. Kvinnors ohälsotal för 2021 (18,3) är
högre jämfört med männens (10,6) och överstiger även kommunens måltal.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås, då trenden är nedåtgående.

Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra, andel (%)

Självskattad hälsa hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år.
Indikatorn mäts ej för 2022, varför senaste utfall är 2021. Bedömning av måluppfyllelse sker uti-
från en trendanalys (2017-2021).

Andelen elever som skattar sin hälsa som bra har minskat i årskurs 9 jämfört med tidigare år. Det
är flickorna i årskurs 9 som över tid visar en sjunkande trend. Deras självskattade hälsa ligger på
en nivå betydligt lägre än pojkarnas. Överlag har flickorna även i årskurs 7 och årskurs 2 på
gymnasiet lägre självskattad hälsa än pojkarna i samma årskurser. Sammantaget för årskurserna
(årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet) skattar ungdomar i Knivsta sin hälsa något bättre 2021 jämfört
med tidigare år.

I kommunen arbetar bland annat verksamheter som Elevhälsan, Hälsoäventyret, kultur- och fritid
och Familjecentralen kontinuerligt med hälsofrämjande aktiviteter för ungdomar och familjer.

Prognosen är att målet för indikatorn inte kommer att nås, då trenden är nedåtgående för elever i
årskurs 9.
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Samlat (NKI ) värde av kultur . och fr itids brukarundersökningar

Mätningar för denna indikator sker lokalt i kommunen genom brukarenkäter i respektive verk-
samhet. Dessa genomförs under hösten 2022 varför inget resultat föreligger för delåret.

Genomförda besökarundersökningar på Kulturskolan, Hälsohuset samt Biblioteket visar på ett
samlat NKI på 87 för 2021.

SCB:s medborgarundersökning visar även att 82 procent upplever att bra utbud av bibliotekets
aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), vilket ligger högre än riket
(79 procent). 85 procent upplever även att det finns ett bra utbud av belysta motionsspår i kom-
munen och 74 procent upplever att det finns ett bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i
kommunen.

Utifrån senaste utfall för brukarundersökning och medborgarundersökning bedöms att målet
kommer uppnås.

Medborgarundersökningen - Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen,
andel (%)

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för
att mäta hur invånarna ser på sin kommun. SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång
per år. Knivsta kommun deltar vartannat år, senast 2021 och nästa gång 2023. Då medborgar-
undersökningen förändrats finns ej möjlighet att göra en trendanalys gällande tidigare år. Indika-
torn bygger på att personer över 18 år svarar utifrån deras uppfattning av utbudet för unga perso-
ner. Detta behöver inte överensstämma med unga personers uppfattning av utbudet.

17 procent av de som besvarat enkäten har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra". Knivsta kom-
mun ligger enligt uppgift från 2021 lägre än riket, länets kommuner och liknande kommuner
(Kolada urvalsgrupp socioekonomi).

Ungdomsverksamheten ökar sin närvaro med mer riktade aktiviteter samt uppsökande verksam-
het under året som gått. Under året har appen Ung i Knivsta 2.0 ökat i antal nerladdningar.

Mot bakgrund av att utfallet för Knivsta 2021 ligger lägre i jämförelse med andra bedöms att må-
let inte kommer uppnås.

Växa

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

Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås.

En stor andel av vårdnadshavarna är nöjd med förskoleverksamheten. Trendanalys visar att utfal-
let är stabilt, med en minskning för 2022. Verksamheten värdesätter kommunikationen och del-
aktigheten med vårdnadshavare. Analys av utbildningen och undervisningen ligger som grund
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för kommande utvecklingsområden.

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan och andelen elever med examen
inom 4 år ligger över tid på en stabil nivå, som är högre än för riket och Uppsala län (medel). För
att skapa en bättre helhetsbild över elevernas kunskaper håller en screeningsplan på att tas fram,
som kompletterar den befintliga screeningsplanen. Den digitala utvecklingen kommer att leda till
en bättre anpassning av elevers lärmiljö. Att ständigt utveckla undervisningen och därigenom
höja elevernas resultat är ett långsiktigt mål.

Trygghetsarbete för eleverna kommer att ske inom ramen för Trygghetsplanen samt utifrån an-
mälningar om kränkande behandlingar och incidenter/olycksfall.

Indikator Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
kvinnor

2021

Utfall
män
2021

Utfall
Delår
2022

Mål
2022

Prognos

Andel föräldrar som är nöjda
med sitt barns förskola i sin
helhet, andel (%)

95 93 89 93

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

80 80 81 82 100

Elever i åk 9 som är behö-
riga till yrkesprogram, hem-
kommun, andel (%)

89 89 91 88 89 100

Gymnasieelever med exa-
men eller studiebevis inom 4
år, hemkommun, andel (%)

82 88 90 87 100

Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola i sin helhet, andel (%)

Mätningar för denna indikator sker lokalt i kommunen genom enkät. Bedömning av måluppfyl-
lelse sker utifrån en trendanalys (2017-2021).

Trenden bedöms som stabil med en viss minskning för 2022.

Personalgruppen har hög kompetens och undervisningen är välplanerad och målstyrd. Försko-
lorna värdesätter kommunikationen och delaktigheten med vårdnadshavare. Förvaltningen ser en
positiv utveckling av Knivstas kommunala förskolors kvalité. Analysen av utbildningen och
undervisningen ligger som grund för kommande utvecklingsområden.

Utifrån trendanalys samt pågående utvecklingsarbete görs bedömningen att målet delvis kommer
uppnås.

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

Indikatorn har utgått, från och med 2022 har indikatorn bytt målgrupp, från elever i årskurs 9 till
elever i årskurs 8. Detta medföra att utfallet från tidigare år inte är helt jämförbart, varför ingen
trendanalys kan ske. Skolinspektionens elevenkät genomförs vartannat år i hälften av landets
kommuner, så under en cykel över två år deltar alla skolor i landet.

En viktig förutsättning för att eleverna ska ha studiero under lektionerna är en trygg miljö i sko-
lan. 83 procent av eleverna i årskurs 8 anger att de känner sig trygg i skolan. Svaren visar att det
är färre flickor som känner sig trygga i skolan (76 procent) än pojkar (91 procent).
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Verksamheten behöver fortsatta trygghetsarbetet för att eleverna i än större grad ska känna sig
trygga i våra skolor. Detta kommer att ske inom ramen för Trygghetsplanen samt utifrån anmäl-
ningar om kränkande behandlingar och incidenter/olycksfall.

Prognos kan ej sättas för målet, då indikatorn ej längre mäts.

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

Bedömning av indikatorns måluppfyllelse sker utifrån en trendanalys (2017-2022).

Trenden ligger stabilt, på en högre nivå än för riket och övriga kommuner i Uppsala län (medel).
Trenden ligger något lägre för Knivsta kommun än liknande kommuner (Kolada urvalsgrupp
socioekonomi).

Verksamheten kan i egen statistik se att meritvärdena sjunkit något jämfört med 2021 års utfall.
En hypotes är att pandemin har spelat en roll i detta och att antalet elever som är placerade i
Knivsta har ökat.

Mot bakgrund av jämförelsens med rikt och länets kommuner bedöms indikatorns mål delvis
vara uppnått.

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

Måttet publiceras senare under hösten för 2022, varför inget resultat föreligger för delåret 2022.
Bedömning av indikatorns måluppfyllelse sker utifrån en trendanalys (2017-2021).

Trenden ligger stabilt, på en högre nivå än för riket och övriga kommuner i Uppsala län (medel).
Trenden för Knivsta kommun är likvärdig med liknande kommuner (Kolada urvalsgrupp socio-
ekonomi).

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) anger långsiktigt hur Region Uppsala vill möta framti-
dens utmaningar och utveckla det geografiska området Uppsala län. I den finns målet att andelen
gymnasieelever med examen inom fyra år ska överstiga 80 procent år 2030. Både flickor och
pojkar i Knivsta kommun har i högre grad tagit gymnasieexamen än elever i riket i stort.

Mot bakgrund av jämförelsens med riket och länets kommuner bedöms indikatorns mål delvis
vara uppnått.

Kommunens invånare ska erbjudas kvalitativt stöd utifrån sin aktuella livssituation.

Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås.

Kommunen har genom lagar och förordningar kravet på sig att erbjuda kommuninvånaren stöd
utifrån dennes unika situation. Trenden visar en ökning av vuxna personer med försörjningsstöd
som återaktualiserats ett år efter avslutat försörjningsstöd. Egen mätning indikerar dock en
minskning under första halvåret 2022. Det är även över tid ett något ökat antalpersoner 0-19 år
som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Kommunens satsning på kommunalt aktivitetsansvar och
arbetsmarknadsåtgärder utgör betydelsefulla faktorer, för att underlätta vägen in på arbetsmark-
naden.

Andel personer som upplever sig nöjda med sin hemtjänst har minskat över tid. I kommande
tillitsreform ska brukare få mer självbestämmande om när och hur deras beviljade insatser ska
utföras. De ska också ha en utsedd fast omsorgskontakt, vilket förväntas öka nöjdheten. Det är
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även färre personer som upplever sig nöjda med sitt särskilda boende, vilket kan bero på om-
byggnation.

Förvaltningens verksamheter fokuserar fortsatt på att i samverkan skapa stöd för kommuninvåna-
rens behov ur ett helhetsperspektiv. Detta sker genom exempelvis arbetsmodellen för ökad skol-
närvaro som utökas till samtliga kommunala skolor, utökat uppsökande arbete samt den på-
gående utvecklingen av teams-arbetet inom hemsjukvården. Privata utförare har under året erbju-
dits ta del av metodutveckling.

Indikator Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
kvinnor

2021

Utfall
män
2021

Utfall
Delår
2022

Mål
2022

Prognos

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - helhetssyn,
andel (%)

79 85 90

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

3,45 3

Brukarbedömning särskilt
boende äldreomsorg - hel-
hetssyn, andel (%)

83 69 80

Ej återaktualiserade vuxna
personer med försörjnings-
stöd ett år efter avslutat för-
sörjningsstöd, andel (%)

77 72 70 71 86 75

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning mäts årligen (uppehåll 2021). Bedömning av in-
dikatorns måluppfyllelse sker utifrån en trendanalys (2017-2022).

Analysen visar en svagt nedåtgående trend, med viss upphämtning under senaste året. I jämfö-
relse med riket, Uppsala län och liknande kommuner (Kolada urvalsgrupp socioekonomi) ligger
Knivsta kommun på jämförbar nivå.

Flera delar går att förbättra, till exempel att brukare kan påverka klockslag när personal kommer,
att de får tillräckligt med tid och att det är lätt att få kontakt med hemtjänsten.

I kommande tillitsreform ska brukare få mer självbestämmande om när och hur deras beviljade
insatser ska utföras. De ska också ha en utsedd fast omsorgskontakt, vilket förväntas öka nöjd-
heten.

Utifrån trendanalys samt pågående utvecklingsarbete görs bedömningen att målet delvis kommer
uppnås.

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

Utfall för 2021 publiceras våren 2023. Bedömning av indikatorns måluppfyllelse sker utifrån en
trendanalys (2016-2020).

Analysen visar en ökande trend, från en låg nivå. Liknande kommuner (Kolada urvalsgrupp
socioekonomi) har en ökande trend, fast från en något högre nivå. Gällande utfallet för trendperi-
oden ligger Knivsta kommun betydligt lägre än riket och Uppsala län (medel).

Målsättningen är alltid att så få invånare som möjligt ska behöva denna typ av stödinsatser - och
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där är kommunens satsning på kommunalt aktivitetsansvar och arbetsmarknadsåtgärder viktigt.

Utifrån den ökande trenden, men med hänsyn till låga nivåer samt kommunens satsningar be-
döms att målet kommer delvis uppfyllas.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning mäts årligen (uppehåll 2021). Bedömning av in-
dikatorns måluppfyllelse sker utifrån en trendanalys (2017-2022).

Analysen visar en nedåtgående trend, från en hög nivå år 2017. Utfallet för år 2022 är markant
lägre. Även riket, Uppsala län (medel) samt liknande kommuner (Kolada urvalsgrupp socioeko-
nomi) uppvisar svagt nedåtgående trend, med en tydligare nedgång senaste året.

En tänkbar påverkan för Knivsta kommun är den planerade ombyggnationen på boendena som
vid tid för undersökningen var känd av brukarna, dock ännu inte genomförd.

Utifrån trendanalys görs bedömningen att målet inte kommer uppnås.

Ej återaktualiserade vuxna personer med försör jningsstöd ett år efter avslutat försör j -
ningsstöd, andel (%)

Offentlig statistik för denna indikator är inte publicerade inför delårsrapport 2022. Bedömning av
indikatorns måluppfyllelse sker utifrån en trendanalys (2017-2021).

Analysen för Knivsta kommun visar en sjunkande trend, från en i jämförelse med liknande kom-
muner, hög nivå. Uppsala läns kommuner (medel) har en stabil nivå över tid, vilken Knivsta
kommun nu ligger något under. Liknande kommuner (Kolada urvalsgrupp Socioekonomi) har en
ökande trend, från en lägre nivå än Knivsta kommun. Utfall för riket saknas.

Egen uppföljning i kommunen visar att vid tid för delårsbokslut har 86 procent av de vuxna som
avslutades de gångna 12 månaderna inte återaktualiserats.

Utifrån trendanalys samt egen uppföljning görs bedömningen att målet kommer uppnås.

Värna

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet optime-
ras.

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas.

Den demografiska försörjningskvoten visar en svagt positiv trend och är lägre för än för både
länet och liknande kommuner. Andel sysselsatt dagbefolkning i förhållande till befolkningen har
inte ökat till önskad nivå.I syfte att långsiktigt säkerställa ytterligare arbetstillfällen i kommunen
har förvaltningen genomfört ett omfattande arbete under året för att ta fram en förstudie för pla-
neringsförutsättningar för verksamhetsområden i Ar, Brunnby, Nor och Forsby.
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Funktion och ekologisk hållbarhet beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala samhälls-
byggnadsprocessen. När det gäller möjliggörande av bostadsbebyggelse planeras två detaljplaner
i Fornåsa respektive Furulund att antas som tillsammans omfattar 240 bostäder vilket i princip
motsvarar den takt som har målsatts.

Vid beviljande av bostäder utanför tätbebyggt område följs riktlinjer i syfte att ge så goda förut-
sättningar som möjligt för god boendemiljö med tillgång till kollektivtrafik och VA-hantering.
Hänsyn tas också för att säkerställa förutsättningar för exempelvis pågående jordbruksverksam-
het.

Undersökningar visar att en majoritet av invånarna är nöjda med skötseln av kommunens utom-
husmiljöer (parker, gator, lekparker och naturområden).

Indikator
Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
kvinnor

2021

Utfall
män
2021

Utfall
Delår
2022

Mål
2022 Prognos

Demografisk försörjningskvot
0,81 0,79 0,79 0,79 0,8

Andelen sysselsatt dag-
befolkning i förhållande till
befolkningen, andel (%)

24 26

Nöjdhet med skötseln av
kommunens utomhusmiljöer,
andel (%)

77 77 78 60

Demografisk försör jningskvot

Den demografiska försörjningskvoten visar hur många personer en person i arbetsför ålder behö-
ver försörja utöver sig själv. Önskvärt är ett lågt värde.

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal
personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år.

Dagens siffra ger en vag fingervisning om både kompetensförsörjningsutmaningen och svårig-
heten att finansiera kommunal välfärd i framtiden, i framtiden spås denna siffra stiga markant
och därför är det av vikt att följa utveckling lokalt och nationellt.

Knivsta värde har en svagt positiv trend (något under måltalet 0,8) vilket är positivt och är lägre
för än för både länet och liknande kommuner, måltalet bedöms uppnås.

Andelen sysselsatt dagbefolkning i förhållande till befolkningen, andel (%)

Indikatorn är ny i Mål och Budget för 2022 och beräknas genom måttet antalet förvärvsarbetande
dagbefolkning delat med antalet invånare. Antalet förvärvsarbetande dagbefolkning samman-
ställs av SCB i november och rapporteras för helår 2021. Det finns inget utfall för delår 2022.

Utfallet för 2020 är 24 procent. För att kommunen aktivt ska öka dagbefolkning behövs fler ar-
betstillfällen genom att Knivsta företag når tillväxt och att nya företag flyttar hit. Verksamhets-
mark är en viktig faktor får att uppnå det vilket är ett prioriterat område i kommunens närings-
livsstrategi. Med syfte att långsiktigt säkerställa ytterligare arbetsti llfällen i kommunen har ett
omfattande arbete genomförts under året för att ta fram en förstudie för planeringsförutsättningar
för verksamhetsområden i Ar, Brunnby, Nor och Forsby.
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Bedömning är att andel sysselsatt dagbefolkningen ligger kvar och inte ökar med två procent en-
ligt målsättning. Prognosen är att målet för indikatorn inte kommer att nås.

Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer , andel (%)

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för
att mäta hur invånarna ser på sin kommun. SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång
per år. Knivsta kommun deltar vartannat år, senast 2021 och nästa gång 2023. Då medborgar-
undersökningen förändrats finns ej möjlighet att göra en trendanalys gällande tidigare år. Måttet
anger ett genomsnitt av upplevd nöjdhet med skötsel samt snöröjning av gator, vägar, gång- och
cykelvägar, skötsel av allmänna platser, naturområden samt badplatser.

2021 var 77 procent av de tillfrågade nöjda och målsättningen för 2022 är 60 procent. Nöjdheten
2021 var högre i Knivsta kommun jämfört med riket (72 procent).

Enkäten Kritik på teknik (som genomförts av SKR 2022) visar att ungefär tre av fem kommu-
ninvånare är positivt inställda till skötseln av kommunens parker, medan närmare en av tio är
negativt inställd. När det gäller skötseln och lekredskapen in kommunens lekparker och lekplat-
ser är ungefär tre av fem kommuninvånare är positivt inställda, medan närmare en av fem är
negativt inställda.

Mot bakgrund av tidigare utfall samt resultat från enkäten Kritik på teknik görs bedömningen att
målet kommer att uppnås.

Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun

Prognosen är att målet kommer att uppnås.

Arbete med biologisk mångfald och ekosystemfunktion pågår inom flera delar av förvaltningen.
Bildandet av naturreservatet Ängbyskogen underlättar förvaltningen av skogens naturvärden och
arbete pågår för bildande av ytterligare ett naturreservat. Inom ramen för arbetet med kommu-
nens hållbarhetslöften för programperioden 2021-2023 pågår ett förvaltningsövergripande arbete
med att verkställa ett brett antal löften om programperiodens tema biologisk mångfald. Grön-
strukturplanen tillämpas i detaljplaner och naturområden naturvärdesinventeras enligt standard.
Försök pågår för att omvandla gräsmattor till äng och faunadepåer anläggs i skogsbryn.

Under året har laddpunkter vid verksamhetsfastigheter tillskapats. Andel ekologiska livsmedel i
kommunens verksamheter ökar liksom andel närproducerade livsmedel som inhandlas och andel
fossiloberoende fordon i kommunorganisationen.

Indikator Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
kvinnor

2021

Utfall
män
2021

Utfall
Delår
2022

Mål
2022

Prognos

Ekologiska livsmedel i kom-
munens verksamhet, andel
(%)

23 26 25

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

30 40
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Indikator
Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall
kvinnor

2021

Utfall
män
2021

Utfall
Delår
2022

Mål
2022 Prognos

Andelen närproducerade
livsmedel som inhandlas,
andel (%)

83 87 90 85

Fossiloberoende fordon i
kommunorganisationen,
andel (%)

50 48 50

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

Utfall för 2022 publiceras hösten 2023. Bedömning av indikatorns måluppfyllelse sker utifrån en
trendanalys (2016-2021).

Utfallet indikerar utifrån ett femårsperspektiv en uppåtgående trend. Enligt egen uppföljning är
utfallet för 2021 utgörs den ekologiska andelen livsmedel av 26 procent.

Ekologiska - och svensk producerade livsmedel behöver balanseras utifrån prishöjningar. De
ekologiska livsmedlen har inte höjts lika mycket som de konventionella varför en ökning trots
allt har varit möjlig.

Utifrån trendanalys görs bedömningen att målet kommer uppnås.

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

Utfall för 2021 publiceras hösten 2022. Senaste värde finns för 2020. Bedömning av indikatorns
måluppfyllelse sker utifrån en trendanalys (2016-2021).

Analysen visar en sjunkande trend för Knivsta kommun, från 42 procent år 2016 till 30 procent
år 2020. Även Uppsala läns kommuner (medel) har en nedåtgående trend, dock mer jämn, från
42 procent år 2016 ti ll 38 procent år 2020.

Intern uppföljning för 2021 visar att det hushållsavfall som samlats in fördelas enligt följande;
materialåtervinning 18 procent, biogas 30 procent och energiåtervinning 52 procent.

Utifrån trendanalys görs bedömningen att målet inte kommer uppnås.

Andelen närproducerade livsmedel som inhandlas, andel (%)

Indikatorn mäts genom egen uppföljning. Närproducerat animaliskt protein (kött, fågel, ägg och
mejeriprodukter) är 90 procent för delåret. Egenuppföljningen visar att utfallet ökat årligen sedan
2020.Under våren 2021 har ett Dynamiskt inköpssystem upprättats som möjliggör lokala produ-
center att kvalificera sig och därmed kan de kommunala köken i Knivsta göra avrop. Inköp plan-
eras utifrån lägre inköpsvolymer av kött till förmån för växtbaserade livsmedel vilket överens-
stämmer med nationella och globala hållbarhetskriterier. Även avrop av närproducerat görs vid
överkomlig prisbild.

Utifrån egenuppföljning som visar att andelen ökat sedan 2020 görs bedömningen att målet kom-
mer uppnås.
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Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)

Utfallet publiceras under våren 2023 för 2022. Senaste värde finns för 2021. Då indikatorn är
förhållandevis kan ingen trendanalys ske.

För år 2021 utgör andelen fossiloberoende fordon 48 procent, vilket innebär att andelen minskat
något sedan år 2020.

Kommunen har utökat antalet fossiloberoende fordon i fordonsflottan. Under året har ett pro-
gram för fordonsanskaffning arbetats fram och beslutats i kommunstyrelsen. Innebörden är att ge
tydliga direktiv till förvaltningen att det är fossiloberoende fordon som är förstahandsvalet.
Under året är det dock stora leveransproblem av fordon. Programmet stipulerar att förändringen
till fossiloberoende bilar ska ske kontinuerligt när leasingavtal löper ut.

Utifrån utökat antal fossiloberoende fordon samt utarbetandet av program för fordonsanskaffning
så görs bedömningen att målet kommer uppnås.

Uppdrag Kommunfullmäktige

Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 2022

Effektiviseringsprogram –
framtagande av åtgärder för en
långsiktig ekonomi i balans

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

Kommunstyrelsen

Förändringsarbete – att med
avstamp i Agenda 2030 intensifi-
era arbetet för att utveckla nya
effektiv arbetssätt, metoder och
partnerskap samt en ändamåls-
enlig, behovsanpassad och
kostnadseffektiv kommunorgani-
sation.

I Knivsta kommun är Agenda
2030 grunden för styr- och
ledningsprocesserna i kommun-
koncernens verksamheter.
Förändringsarbetet ska leda till
en effektiv och kostnadsanpas-
sad organisation med effektivare
arbetsprocesser, ökat använ-
dande av nya metoder och tek-
niker.

Syftet är att kunna fortsätta leve-
rera god välfärd på ett hållbart
sätt till fler invånare i Knivsta till
en lägre kostnad.

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
Socialnämnden

Lokaleffektivitet – framtagande
av plan för ökad lokaleffektivitet
inom alla verksamhetsområden

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

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
Socialnämnden

Fossilfri/koldioxidneutral kom-
mun – minimera fossila drivme-
del och plastanvändning i kom-
munkoncernens verksamheter
med särskilt fokus på en giftfri
förskola.

Giftfri förskola
Koldioxidneutral kommun-
koncern

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
Socialnämnden

Upphandlingar – med krav på
hållbar konsumtion och handel
inriktad mot cirkulär resurshus-
hållning och delningsekonomi,

Upphandling och inköp av varor
och tjänster ska vara hållbara.

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
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Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 2022

ekologiska produkter och rätt-
visa produktionsvillkor.

Socialnämnden

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

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingsnämnden

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

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden

Plan för parkeringslösningar och
stimulera ett minskat bilbero-
ende

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden

Förvaltningen ska utveckla möj-
ligheterna för den idéburna sek-
torn att utgöra en viktig aktör
inom Knivsta kommun

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

Kommunstyrelsen

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

Sveriges kommuner kommer
med en åldrande befolkning att
behöva leverera mer välfärd
(kommunal service) med oför-
ändrade ekonomiska resurser.
Nämnderna ska därför i bokslu-
ten redovisa vilka effektivise-
ringar som genomförts och vilka
varaktiga ekonomiska effekter
det givit.

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
Socialnämnden

Effektiviser ingsprogram – framtagande av åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans

Uppdraget innebär att kostnadsläget ska minska med 20 miljoner kronor i fasta priser och volym
under mandatperioden (2019-2022).

Processen med att se över kommunens nettokostnad fortsätter med oförminskad kraft eftersom
hela offentliga sektorn står inför en jätteutmaning i att "färre ska försörja fler", vilket blev ännu
mer påtagligt efter inbromsningen i världsekonomin och den osäkerhet som invasionen av
Ukraina medförde. Nettokostnadsutvecklingen i kronor per invånare var negativ under 2021.
Nettokostnadsutvecklingen 2022 bedöms öka mot föregående år men lägre än förväntat med
tanke på omvärldens kostnadstryck och befolkningstillväxt (tillväxten rullande 12 månader ca 2
procent).

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

Under våren 2022 har arbetet fortsatt med att se över och förbättra arbetsprocesser och rutiner.
Exempel är informationshanteringsplaner/-processer, delegationsordningar, beredningsprocessen
samt kommunens författningssamling.
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Arbetet med utvärdering och framtagande av riktlinjer för digitala verktyg pågår. Ett led i detta 
arbete är upphandling av streamingtjänst och voteringssystem för kommunfullmäktige. 

Troman webb används idag som verksamhetssystem för administration och hantering av förtro-
endevalda, under året kommer systemet kompletteras med webbmodulen Troman Publik som 
automatiskt publicerar uppgifter om förtroendevalda, nämnder, uppdrag med mera på kommu-
nens publika webbplats. 

Andelen digital kommunikation ökar stadigt, under senhösten ska ett nytt intranät lanseras för att 
främja arbetssättet och stödja utvecklingen mot en digital plattform. Syftet är att skapa en sam-
manhållen miljö som effektiviserar och underlättar i vardagen för kommunens chefer och med-
arbetare. 

Knivsta kommun har tecknat ett avtal med Tierp för att köpa tjänsten konsumentrådgivning, vil-
ket beräknas innebära minskad kostnad och förbättrad service. 

Säkerställa att kommunens digitala enheter i kommunen, både datorer, iPads och användarkon-
ton är korrekta. Med ordning och reda finns det pengar att spara både i licenser och i driftkostna-
der men utgör också en säkerhetsfråga. 

För att underlätta för alla medarbetare, samt för att höja säkerheten inom digitala verktyg, har 
singel-sign-on (SSO) implementerats i flera stora övergripande verksamhetssystem. Det innebär 
att användaren loggar in en gång och sedan har tillgång till sina verktyg, 

Förvaltningen utvärderar alltid uppkomna vakanser om en återrekrytering ska göras och i så fall 
med vilken kompetens. 

Implementering av det nya ärendehanteringssystemet för bygglovsprocesser pågår, bedömningen 
är att systemet möjliggör automatisering av flera administrativa processer. 

Ett utvecklingsarbete är påbörjat avseende utveckling av den samlade samhällsbyggnadsproces-
sen inom så väl samhällsbyggnadskontoret som tillväxtkontoret för att säkra ett effektivt gemen-
samt arbetssätt som möter behoven framöver. 

Agenda 2030 är en tydlig ram för allt arbete, där bland annat omställningen till effektiv och nära 
vård kan exemplifieras. Det påbörjade kompetenslabbet är ett utforskande av arbetsmetoder lik-
som det pågående pilotprojektet för biståndshandläggare och arbetsterapeut. 

Ny modul har införts i befintligt verksamhetssystem som tillsammans med Skatteverkets nya e-
tjänst inneburit en mycket kraftig minskning av de faderskapsärenden som tidigare hanterats av 
Kontaktcenter, på Vård- och omsorgskontorets uppdrag. Genom förändringen slipper de flesta 
samboende föräldrar att fysiskt komma till kommunhuset för bekräftelse av faderskap. 

Efter en förstudie och dialog mellan verksamheten, systemförvaltning och Innovationskontoret 
landade verksamheten i att automatisera delar av handläggningen inom ekonomiskt bistånd 
genom en kombination av att aktivera automatiserande funktioner i verksamhetssystemet Viva, 
samt att fylla igen luckorna med RPA (robot) för ett längre automatiskt flöde. Förändringen, som 
går igång skarpt under hösten, kommer inte att förändra handläggningen ur ett klientperspektiv 
men däremot frigöra viss tid hos handläggarna för mer kvalificerat socialt arbete. 

Översyn av blanketter och processer för att skapa ett enklare flöde och minska administrationen. 
Uppföljningsmodulen FIC har under året uppdateras för att ledningen ska kunna följa ekonomisk 
data, även ett projekt har startats för införande av Power BI som ett analysverktyg. Nya moduler 
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i stratsys är under införande och en gemensam plattform för ledning och styrning bedöms för-
enkla och förbättra för organisationen. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla verksamhets-
områden 

Under innevarande år har stängningen av Segerstaskolan inneburit rockader inom förskola, skola 
och gymnasium samt kultur och fritid. Gredelby förskola stängdes hösten 2022 (beslutades 
2021). När dessa förändringar är genomförda fullt ut har Utbildningsnämnden minskat kostna-
derna för lokaler med 8 100 tkr under mandatperioden. 

Utveckling av kommunhuset mot ett flexiblare arbetssätt och fler arbetsplatser löper på. Under 
hösten 2022 kommer västra huset vara anpassat efter de nya förutsättningar, östra huset kommer 
att anpassas under 2023. Åtgärder möjliggör för individ och familjeomsorgen att flytta till kom-
munhuset och att råd och stödfunktionerna kan koncentreras till övriga verksamheter vid service-
huset. 

Kommunens äldreboenden är under förändring med utökning av antalet platser för bland annat 
en förbättrad kostnadseffektivitet, projektet beräknas vara slutfört efter årsskiftet. 

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

Under året har antalet personbilar med konventionell förbränningsmotor minskat från 17 fordon 
till 9. Fordonsparken förnyas successivt när leasingavtalen går ut och förstahandsalternativet som 
ska prövas är ren eldrift. 

Vid årsskiftet 2021/2022 tillskapades ett flertal laddpunkter för att möjliggöra ökad eldrift i kom-
munens fordonspark. 

Förvaltningen har jobbat med giftfri förskola under många år, alla kommunala verksamheter föl-
jer anvisningarna gällande giftfri förskola. Inget riktat projekt kopplat till plastanvändning eller 
giftfri förskola har genomförts från tillsynsenheten, det ingår dock i det övergripande arbetet 
med hälsoskydd. 

Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär 
resurshushållning och delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa produktionsvill-
kor. 

I "riktlinjer för inköp och upphandling" framgår anvisningar för hur medarbetare i Knivsta kom-
mun ska arbeta med upphandlingar. 

I riktlinjerna framgår att kommunen i samtliga upphandlingar ska sträva efter att ställa så långt-
gående krav som möjligt för att främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan. Upp-
handlingsmyndighetens hållbarhetskrav ska alltid vara utgångspunkten i kravställningar, och 
som huvudregel ska minst krav i enlighet med nivå "bas" ställas. Vid upphandlingar av särskilt 
valda områden bör krav i enlighet med nivå "avancerade", eller mer långtgående krav, användas. 

Vid upphandling av livsmedel ska miljökrav och krav på social hänsyn ställas i enlighet med 
kommunens "riktlinjer för upphandling av livsmedel". 
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Verksamheterna ska i samband med utformandet av kravspecifikationerna ansvara för att ut-
forma vilka krav som kan ställas på ekologiska och rättvisemärkta produkter. 

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

Under året påbörjade en doktorand från Högskolan i Gävle sitt kommundoktoranduppdrag i 
Knivsta kommun. Det sker inom ramen för projektet ”Future Proof Cities” som pågår under åren 
2020-2025, och är ett led i Knivstas ambitioner att bli en föregångskommun för ett hållbart sam-
hälle. Forskningsuppdraget har fokus på frågan - Hur kan lokala kretslopp och integrering av sy-
stem för energi, vatten och näringsämnen bidra till en mer hållbar och resilient stadsutveckling 
med fokus på stadsdelar och medelstora städer?  

Ett system för återföring av toalettvatten från slutna tankar till åkermark i Knivsta kommun har 
projekterats, upphandlats och tagits i drift. Syftet är att minska utsläppen av näringsämnen från 
enskilda avlopp och istället återföra dessa till åkermark. Därmed kan användningen av konstgöd-
sel minska och det blir möjligt att ställa kretsloppskrav på enskilda avloppsanläggningar. 

Utöver det övergripande målet kring lokala kretslopp ingår även att skapa en långsiktig organi-
sation med representanter från kommunen och lantbruket, med syfte att kunna driva och utveckla 
återföringssystemet för enskilda avlopp. 

En ureahygieniseringsanläggning har tagits i drift under året, vilket innebär att avloppsslam kan 
renas med kemikalien urea. Processen med att rena slam är relativt ny, och runt om i Sverige 
finns endast en handfull anläggningar. 

Förberedelser pågår för att möta den nya vattentjänstlagen som träder i kraft vid årsskiftet 
2022/23 bland annat genom att förvaltningen stärkt kompetensen inom området med en vatten-
strateg med specialistkunskaper inom VA-hantering. 

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

Arbetet är högt prioriterat och implementerat i Stadsutvecklingsstrategin samt i Transportplan för 
hållbar mobilitet. 

Knivsta kommun arbetar tillsammans med Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala kommun 
bland annat i åtgärdsvalstudie för 4-spårets omland för att skapa möjligheter till hållbart resande, 
där effektiva cykelförbindelser är en viktig del för alla parter. 

Plan för parkeringslösningar och stimulera ett minskat bilberoende 

Transportplan för hållbar mobilitet, som även planeras innehålla en plan för parkeringslösningar 
för att göra bilen tillgänglig när den behövs men ändå stimulera till ett mer hållbart resande. 
Arbetet bedöms inte vara färdigt innan året är slut. 

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

Inga nya idéburna offentligt partnerskap (IOP) har startats under året. Det finns dock flertalet 
samverkansformer där kommunen samverkar med civilsamhället. 
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Nämnder ska redovisa vilka effektiviseringar som genomförts och vilka varaktiga ekono-
miska effekter det har fått. 

Kommunstyrelsen driver utveckling av kommunhuset vilket med fler platser kommer att ge 
högre nyttjandegrad och långtidssäkrar behovet av administrativa lokaler för många år framöver. 

Bildande av en ny näringslivsenhet och inrättande av en ny tjänst som näringslivschef medför ett 
fokuserat och systematiskt arbete med näringslivsutveckling och nära dialog med marknad och 
civilsamhälle för ett effektivare och mer kvalitativt arbete med Knivstas utveckling. 

Det påbörjade samarbetet inom länet fortsätter inom flera olika enheter där Kontaktcenter och 
digitalisering ligger långt framme. Inom ramen för samarbetet i länet har tjänsten konsumentråd-
givning upphandlats av Tierp, vilket på sikt räknas bli en besparing. 

Ett arbete pågår för att få till en mer samlad IT-organisation och därmed säkrare leverans och 
förhoppningsvis lägre kostnad. Digitaliseringsenheten genomför under hösten flertalet utred-
ningar för att se på hur bland annat systemförvaltning, IT-arkitektur och support kan genomföras 
så effektivt som möjligt. Den digitala arbetsplatsen byggs successivt upp och ett nytt intranät är 
under uppbyggnad. Intranätet ska på sikt erbjuda medarbetarna en väg in till system och inform-
ation vilket sparar tid ute i verksamheterna. 

Enheten för digitalisering fortsätter arbetet tillsammans med it-centrum att rensa bland digitala 
enheter i kommunen, både datorer, iPads och användarkonton. Men ordning och reda finns det 
pengar att spara både i licenser och i driftkostnader. 

Kommunikationsenheten har genomfört förändringar som innebär varaktiga besparingar om 
drygt 100 tkr. Besparingen sker genom avveckling av Nuläget, antal tryckt material och uppsäg-
ning av grafiska verktygslådan. 

Innovationskontoret driver utveckling av fler automatiseringar i form av RPA (Robotic Process 
Automation) som på innebär att medarbetare kan ta bort vissa repetitiva, regelbundna och arbets-
intensiva arbetsuppgifter som istället sköts av en robot. På sikt innebär det att verksamheter har 
mindre behov att anställa fler även när andel ärenden ökar vilket beräknas ger en positiv ekono-
misk effekt över tid. Under 2022 utvecklar Innovationskontoret en RPA för ekonomiskt bistånd. 

Ekonomikontoret arbetar med ökad andel elektroniska fakturor vilket väntas leda till tidsbespa-
ringar i fakturaflödet. Andelen e-fakturor stiger succesivt (från en redan hög nivå). 

Utveckling av internkontrollen, från att omfatta uppföljning och utredning av verksamheten till 
att analysera verksamheternas risker och hantering av dem. Det nya arbetssättet förväntas inne-
bära ett effektivare resursutnyttjande. 

Inom socialnämndens verksamheter innebär förebyggande, tidiga och hälsofrämjande insatser en 
kostnadseffektivisering på sikt. Eftersom så stor del av nämndens verksamhet är lagstyrd kom-
mer det alltid att krävas kostsamma åtgärder från nämnden när barn, vuxna och äldre uppvisar 
stora behov. Att jobba uppsökande och komma in tidigt innan problemen vuxit sig stora är därför 
en viktig, kostnadseffektiviserande åtgärd. Under de senaste åren har det uppsökande jobbet från 
råd och stöd intensifierats. Även under 2022 har det utökats, i dialog med polis, skola och fritids-
verksamheten. 

Ett annat exempel är projektet Arbetsmarknad Knivsta 2.0 som under hösten bildar en organisa-
torisk ny enhet inom Vård- och omsorgskontoret. Det har under året gett en märkbar effekt på 
ekonomiskt bistånd när tidigare klienter hjälpts till subventionerade tillfälliga anställningar inom 
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flera kommunala verksamheter, vilket på totalen blivit en direkt kostnadsminskning för kommu-
nen, samtidigt som det främjar individernas inträde på den reguljära arbetsmarknaden framöver. 

Periodens utfall och årsprognos 

Delårsperiodens resultat för kommunen uppgår till 124,7 miljoner kronor (föregående period 
55,5 miljoner kronor). Det är en kraftig resultatförbättring jämfört med föregående års resultat-
period. Resultatet för perioden påverkas av en positiv semesterskuldsförändring 12,7 mnkr (före-
gående 10,7 mnkr). 

Externa intäkterna är ca 29 mnkr högre än perioden föregående år, varav statsbidragen utgör 12 
mnkr av förändringen. Försäljning och övriga ersättningar har ökat med 12 mnkr, ersättningen 
för elproduktionen har stigit rejält, liksom en ökning av intäkter simhall och gym. Exploaterings-
verksamhetens intäkter har bidragit med 32,5 miljoner kronor för perioden (föregående period 28 
miljoner kronor). 

Verksamhetens kostnad har ökat med 4,2 procent jämfört per föregående års period och behöver 
sättas i relation till att kommunens folkmängd har ökat med ca 2 procent rullande 12 månader 
och den allmänna inflationen som är mycket hög. 

Personalkostnaden har ökat med 2,5 procent jämfört med föregående års period, det är i linje 
med den årliga löneöversynen. Högst kostnadsutveckling finns inom kultur och fritid, lägst åter-
finns inom pedagogisk verksamhet (+1,9 procent). De politiska arvodena/ersättningarna har ökat 
med 5,3 procent jämfört med föregående års period. 

Lokalkostnaden har under några år haft en låg kostnadsutveckling men för innevarande period 
jämfört med förgående års period har lokalkostnaden ökat med nära 6 procent eller 5,5 mnkr. Det 
överstiger den årliga prisjusteringen av hyresavtalen, det förklaras av bland annat att en hyres-
rabatt erhölls för ishallen och sporthallarna när de vara stängda för genomgång av takkonstrukt-
ionen samt extern uthyrning av lokal för vaccinationer. Sammantaget är det en engångspost om 
drygt 4 mnkr. 

Köp av huvudverksamhet har ökat med 7 procent jämför föregående år, det motsvarar en kost-
nadsökning med 21 mnkr. Verksamheten LSS har under flera år haft en ökning av brukare och 
omsorgsinsatser, utveckling fortsätter även under 2022, ca 11,8 procents ökning av kostnaden. 
Individ och familjeomsorgen har en ökning med 27 procent eller 3,4 mnkr, fler placeringar på-
verkar. Inom förskola och grundskola har kostnaden också ökat men i linje med den allmänna 
kostnadsutvecklingen (3,9 procent), inom grundskolan har fler elever valt fristående skolor och 
det märks på kostnadsutvecklingen 7,2 procent. Avfallsverksamheten ökar med 1,3 mnkr genom 
både högre avtalspriser men också högre mängder avfall att hantera. Under året påverkas äldre-
omsorgsverksamheten av högre kostnad på grund av ombyggnation av äldreboenden med drygt 2 
mnkr i engångskostnad. 

Avskrivningskostnaden uppgår till nära 25 mnkr vilket är ökning med ca 1 mnkr mot föregående 
års period. Det förklaras av anläggningstillgångar som kommer av exploateringsverksamheten 
(ny infrastruktur). 

Den totala nettokostnaden (bruttokostnad minus externa intäkter) summerar till 1,4 procent. 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning är 878,5 mnkr för perioden jämfört med året 
tidigare som var 811 mnkr. Ökningen kommer av en skatteunderlagstillväxt (generell för Sve-
rige) och fler kommuninvånare som bidrar till ökade kommunala skatteintäkter. Slutavräkning 
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för 2021 och 2022 är mycket positiv om totalt ca 27 mnkr (föregående års period 13 mnkr). 
Ökningen mellan perioden januari-augusti 2021 och januari-augusti 2022 är 67 miljoner kronor 
eller 8,3 procent. 

Finansnetto är drygt 11 mnkr för perioden (föregående period 0 mnkr), vilket förklaras av att 
årets period inkluderar en utdelning från koncernens helägda bolag om 10,5 mnkr. 

Pandemin har marginell påverkan på periodens resultat 2021 och 2022, ersättningar för sjuklöne-
kostnader påverkar med 4,9 miljoner kronor (föregående period 5,3 miljoner kronor). Kommu-
nen har haft sjuklönekostnader som är högre än den erhålla ersättningen. 

Årsprognosen 2022 har ett prognostiserat resultat om nära 80 mnkr att jämföra mot det budgete-
rade resultatet om 34,3 miljoner kronor. 

De externa intäkterna beräknas bli 62 miljoner kronor lägre än budgeterat, exploateringsnettot 
resultatavvikelse är 0 miljoner kronor (budgeterat resultat 30 miljoner kronor). Exploaterings-
nettot fluktuerar över tid och de ekonomiska fördelarna uppstår när köparen tillträder marken 
(vilket påverkas av bland annat lantmäteriförrättningar etc). Verksamheten har även förpliktelser 
avseende markföroreningar, bedömningen är att tidigare reserveringar inte kommer infrias och 
reserveringen löses upp om totalt ca 5 mnkr. 

Skatteintäkterna beräknas bli 17,8 miljoner kronor högre än budgeterat, prognosen är baserad på 
uppgifter från SKR augusti månad. Det är slutavräkningen för år 2021 och 2022 som bidrar till 
det förbättrade skatteutfallet. 

Finansnettot utgörs främst av intäkter från borgade lån (borgensavgift) och utdelningar. Årets 
utdelning är budgeterad till 10,9 miljoner kronor, i prognosen uppgår den till 11,5 miljoner kro-
nor. De finansiella kostnaderna är främst bankkostnader för transaktioner och checkräkningskre-
dit. 

Kommunens nämnder har en samlad prognos om totalt +7 miljoner kronor (budgeterat resultat är 
0 kr). Nedan är en kort sammanfattning av årsprognosen och de väsentliga förklaringarna till 
budgetavvikelsen. 

Kommunstyrelsen beräknas göra ett underskott på 743 tusen kronor vilket främst förklaras av 
underskott i den politiska verksamheten (omställningsstöd), satsning på näringsliv som inte är 
fullt finansierad och kommunens gym som fortsatt lider av lägre intäkter efter pandemin. Posi-
tiva avvikelser är administrativa stödverksamheten som genom bland annat vakanser bidrar med 
överskott om drygt 2 mnkr. 

Socialnämnden beräknas göra ett överskott om 3 miljoner kronor. LOV - hemtjänst och delegerat 
HSL prognostiserar ett överskott på 2,8 miljoner kronor Det beror på lägre volymer (bistånds-
bedömda timmar). Insatser LSS i ordinärt boende prognostiserat ett överskott på 0,7 miljoner 
kronor. Antalet brukare inom personlig assistans har minskat vilket föranleder en negativ bok-
slutsregleringen om 2,7 miljoner. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst visar på ett prognostiserat överskott på 0,5 miljoner, vilket främst 
beror på färre antal resor. IFO vård och stöd institution/annat boende visar på ett prognostiserat 
överskott på 1 miljon kronor. Överskottet beror främst på lägre kostnader för placeringar miss-
bruk. Verksamhetsblocket flykting visar på en prognostiserat överskott om 2,5 miljoner kronor, 
varav 1,7 miljoner kronor avser retroaktiva ersättningarna från 2017-2020. 

Utbildningsnämnden redovisar en årsprognos 1,5 mnkr. De underliggande verksamheterna har 
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dock stora variationer i förväntat resultat. Förskolan prognostiseras med ett överskott på 2,8 
mnkr, där de kommunala enheterna får fler barn i verksamheten och bidrar till överskottet på två 
vis. Den första är att verksamheten får en bättre ekonomi, den andra orsaken är det så kallade 
pengsystemet som ska ge rättvisa villkor mellan privata och kommunala förskolor. Genom att 
fler barn väljer kommunal förskola leder det till positiva marginaleffekter i pengsystmet jämfört 
med den budgeterade kalkylen. Stängningen av Skutans förskola bidrar också till en positiv 
resultateffekt. 

Grundskolans prognos är 3,3 mnkr i underskott. De kommunala grundskolorna förlorar däremot 
elever till privata och det leder till negativa marginaleffekter i pengsystemet, drygt 1,7 miljoner 
kronor, det leder också till mindre skalfördelar men budget i balans råder i kommunal grund-
skola. Flytten av Segersta grundskola har inneburit en flyttkostnad om ca 1 mnkr som påverkar 
resultatet negativt. 

Kommunens gymnasieskola beräknar ett underskott med 1,1 mnkr, vilket beror på färre elever på 
Sjögrenska och dels flyttkostnader. Vuxenutbildning/SFI erhöll högre statsbidrag än planerat och 
möjliggör fler utbildningsplatser men leder även till överskott i verksamheten. Måltidsverksam-
heten bedömer att verksamheten gör ett överskott om 950 tkr på grund av högre försäljningsin-
täkter än budget det trots högre kostnader för livsmedel. 

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos visar en överskott på 3,1 miljoner kronor. Gator och 
vägar prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 7 miljoner kronor på grund av exploaterings-
ersättningar, 13,1 miljoner kronor (föregående år 25 miljoner kronor). Av gatuenhetens totala 
kostnad om 35 mnkr utgår kapitaltjänstkostnad hela 56 % och genom nya investering växer den 
årligen. 

Avfallsverksamheten prognostiserar ett underskott med 2,3 miljoner kronor. Kostnaden för verk-
samheterna beräknas öka med 2 procent jämfört med föregående år. Verksamhetens intäkter för-
väntas öka med 1,4 procent mot året innan. Resultat påverkas negativt av att ersättning för in-
samlade förpackningar inte har effektuerats av riksdagen ännu, verksamheten bedöms gå miste 
om 1,8 miljoner kronor för den försenade lagförändringen. 

Verksamhet vindkraftverks årsprognos visar på ett överskott på en miljon kronor. Överskottet 
grundas på högre elpriser och något högre produktionsutfall. Verksamhet trafikövervakning och 
parkeringsavgifter prognostiseras redovisa ett underskott på 1,3 miljoner kronor på grund av 
lägre intäkter än budgeterat. 

Bygg- och miljönämndens årsprognos visare ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Bygglovsintäk-
terna är i linje med budgeten men beräknas vara hela 2,6 miljoner kronor lägre än föregående års 
utfall (pandemieffekt). Verksamheten för tillsyn av miljö, livsmedel och serveringstillstånd har 
något förbättrade intäkter men också lägre kostnader än förgående år. 

Kommunkoncernen 

Kommunkoncernen redovisar ett starkt resultat för första 8 månaderna som var 131,2 miljoner 
kronor (förgående år 80,2 miljoner kronor) vilket motsvarar ca 14,9 procent av skatter, bidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. Årsprognosen för kommunkoncernen beräknas uppgå till 
95,5 miljoner kronor före elimineringar vilket motsvarar 7,3 procent av skatter, bidrag och kom-
munalekonomisk utjämning. 

Roslagsvatten AB resultat för perioden blev negativt, Knivsta kommuns andel av resultatet mots-
varar -1,6 miljoner kronor (föregående period +1,9 miljoner kronor). Resultatet förklaras främst 
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högre räntekostnader. Årsprognosen är -4,2 miljoner kronor, högre finansieringskostnader och 
hög investeringstakt är förklaringar. 

Kommunfastigheter i Knivsta AB är kommunens bolag för verksamhetslokaler, resultatet för 8 
månader är 15,1 miljoner kronor (föregående period 18,7 miljoner kronor). Kommunen är bola-
gets dominerande hyresgäst och har därför en låg vakansgrad. Perioden innehåller en del under-
hållskostnader som läckage och vattenskador, trots det visar bolaget ett starkt resultat där fortsatt 
låga räntekostnader bidrar. Årsprognosen är 18,5 miljoner kronor. 

Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag med drygt 600 hyreslägenheter. Resultat 
för perioden är 3,1 miljoner kronor (föregående period 2,9 miljoner kronor). Fortsatt låg vakans-
grad och god kostnadskontroll bidrar till resultatet. Årsprognosen är 3,3 miljoner kronor, investe-
ring i nya hyreslägenheter väntas påverka resultat genom högre finansieringskostnader. 

Alsike Fastighets AB är är under avveckling, under året har ingen verksamhet bedrivits men 
kostnader för avveckling har uppstått. Resultat för perioden är -1 miljon kronor och prognos är -
1,6 miljoner kronor. 

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda redovisar ett positivt resultat om 309 tusen kronor (fö-
regående period 229 tusen kronor). Perioden påverkas av jämförelsestörande poster vilket får en 
positiv resultatpåverkande effekt. Årsprognosen är -5 tusen kronor. 

Resultat 

Knivsta kommunkoncern Utfall 2020 Utfall 2021 
Utfall jan-
aug 2022 

Årsprognos 
2022 

Resultat Knivsta kommun, tusen kronor 38792 58616 124709 79592 

Resultat Knivsta kommun exklusive exploaterings-
netto, tusen kronor 

-3784 4051 92189 47071 

Resultat Knivsta kommunkoncern, tusen kronor 68202 90944 131213 95509 

Balanskravsresultatet 

Kommunallagen ställer krav på Sveriges kommuner att för varje enskilt år ha balans i sin eko-
nomi. Detta så kallade balanskrav innebär att intäkter ska överstiga kostnader i kommunernas 
budget. 

Vid utgången av budgetåret 2021 fanns inget negativt resultat att återställa. Ett negativt balans-
kravsresultat ska enligt kommunallagen återställas inom 3 år. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) görs vid positiva resultat. Den kan disponeras 
kommande år om skatteintäkterna påverkas negativt till följd av en försvagad konjunktur eller 
vid ett negativt balanskravsresultat. Resultatutjämningsreservens behållning är 40 miljoner kr 
den 31 augusti 2022. 

Behållningen i resultatutjämningsreserven får enligt riktlinjer högst uppgå till 10 procent av skat-
ter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning, vilket motsvarar cirka 130 miljoner kronor. Mot 
bakgrund av årets prognos är bedömningen att ytterligare 30 miljoner kronor kan adderas till 
RUR. 
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Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 2020 2021 
Prognos 

2022 

Årets resultat 38 792 58 616 79 592 

Samtliga realisationsvinster (avgår) 5 763 5 655 0 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravjusteringar 33 029 52 961 79 592 

Medel till resultatutjämningsreserv 20 000 20 000 30 000 

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 13 029 32 961 49 592 

Balanskravsunderskott från tidigare år -1 885 0 0 

Balanskravsresultat att återställa 0 0 0 

    

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat -1 885 0 0 

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 13 029 32 961 49 592 

+synnerliga skäl att inte återställa 0 0 0 

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom 3 år 0 0 0 

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 0 

Låneskuld och ränterisk 

Kommunens låneskuld den 31 augusti är 0 kr. Kommande 12 månader är bedömningen att ingen 
ny upplåning är nödvändig förutsatt att resultatnivån fortsatt är stabil för kommunen och att inga 
större markförvärv kommer ske. 

Kommunkoncernen har en långfristig skuld som är drygt 1,74 miljarder kronor. Den långfristiga 
skulden har under några år minskat men under 2022 har den åter vuxit med 129 miljoner kronor 
vilket är relaterat till investering i hyreslägenheter i Alsike, vatten och avlopp samt förvärv av 
Gredelinen KB. 

De kommande 3-5 åren beräknas skulden öka genom den VA investeringen sin Knivstavatten 
AB har i uppdrag att genomföra, det kommer påverka kommunkoncerns skuld med närmare 600 
miljoner kronor. 

Den största låneskulden återfinns i bolaget Kommunfastigheter i Knivsta AB. En procents ränte-
förändring ger en förändring i räntekostnaden med ca 17 miljoner kronor i kommunkoncernen. 
Det är en hög ränterisk, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av skatter, bidrag och kommunaleko-
nomisk utjämning. Vidare skulle det även kunna påverka kommunen eftersom kommunen borgar 
för lånen. Idag finns det inga indikationer att så är fallet eftersom de kommunala bolagen har en 
god ekonomi med en genomsnittlig räntebindningstid om 3 år. 

Långfristiga skulden i kronor per invånare är ökande trots fler invånare (ca 20000 invånare den 
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31 augusti). Låneskulden kronor per invånare var cirka 87 000 kr per invånare i kommunkoncer-
nen (31 december 81443 kronor per invånare). 

  2020 2021 delår 2022 

Knivsta kommun 256 957 189 809 184 642 

Kommunfastigheter i Knivsta AB 1 225 000 1 150 000 1 285 000 

Knivstabostäder AB 106 000 106 000 145 000 

Alsike Fastighets AB 0 0 0 

Brandkåren Attunda 13 672 13 192 17 933 

Roslagsvatten AB 154 220 155 027 195 081 

Total långfristig skuld 1 755 849 1 614 029 1 827 656 

Soliditet 

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital. För kommunen 
har soliditeten ökat sedan årsskiftet till 54,2 procent inklusive pensionsförpliktelsen (vid årsskif-
tet 45,9 procent). Förändringen påverkas främst av periodens resultat. 

Kommunkoncernen soliditet var 26,8 procent inklusive pensionsförpliktelse den 31 augusti år 
2022 (vid årsskiftet uppgick den till 24,5 procent). 

Det goda resultatet för perioden är det som bidrar till den positiva förändringen trots en stor ök-
ning av tillgångarna (nya investeringar). 

Framtiden innehåller sannolikt en fortsatt ökning av investeringar drivet av en ökad folkmängd 
men även genom förändrade krav i lagstiftningen. Investeringar kommer främst ske i nya verk-
samhetslokaler och infrastruktur. 

  2020 2021 delår 2022 

Knivsta kommun 56,6% 61,2% 64,8% 

Kommunfastigheter i Knivsta AB 12,0% 15,0% 14,6% 

Knivstabostäder AB 33,1% 32,8% 28,9 

Alsike Fastighets AB 68,0% 85,2% 98,7% 

Brandkåren Attunda 13,5% 13,6% 13,7% 

Roslagsvatten AB 9,2% 8,4% 7,8% 

Soliditet kommunkoncernen 25,9% 29,4% 31,3% 

Soliditet kommunkoncernen inkl pensionsförplik-
telse 

21,0% 24,5% 26,8% 
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Resultaträkning 

Belopp i tusen kronor Kommun 
Sammanställd 

redovisning 

 Utfall Utfall Reviderad 
Budget 

Prognos Utfall Utfall 

  jan-aug 
2022  

 jan-aug 
2021  

 helår 
2022  

helår 2022  jan-aug 
2022  

 jan-aug 
2021  

Verksamhetens intäkter 194 549 165 814 301 457 299 075 273 526 261 106 

Verksamhetens kostnader -934 624 -897 449 -1 523 366 -1 495 305 -939 067 -911 210 

Avskrivningar -24 847 -23 756 -38 000 -38 995 -72 199 -70 461 

Verksamhetens nettokost-
nader 

-764 922 -755 390 -1 259 909 -1 235 225 -737 740 -720 565 

       

Skatteintäkter 763 407 724 091 1 114 030 1 131 459 763 407 724 091 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

115 178 87 163 171 917 172 294 115 178 87 163 

Verksamhetens resultat 113 662 55 864 26 038 68 528 140 845 90 689 

       

Finansiella intäkter 14 114 3 119 15 002 15 545 -2 675 484 

Finansiella kostnader -3 067 -3 448 -6 750 -4 481 -7 172 -10 950 

Resultat efter finansiella 
poster 

124 709 55 535 34 290 79 592 130 998 80 223 

Extraordinära poster 0 0 0 0 216 0 

Periodens resultat 124 709 55 535 34 290 79 592 131 214 80 223 

Över/underskott av skatter 
och bidrag 

14,2% 6,8% 2,7% 6,1% 14,9% 9,9% 
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Balansräkning 

Belopp i tusen kronor Kommun 
Sammanställd 

redovisning 

 Bokslut Bokslut Budget Prognos Bokslut Bokslut 

Tillgångar 2022-08-
31 

2021-12-
31 

helår 
2022 

helår 
2022 

2022-08-
31 

2021-12-
31 

Anläggningstillgångar       

Immateriella tillgångar 3 417 4 230 5 000 5 000 3 761 4 831 

       

Materiella tillgångar       

Mark och byggnader 821 940 814 476 694 451 821 940 2 490 398 2 509 039 

Maskiner och inventarier 23 720 24 894 25 000 25 000 108 367 112 962 

Finansiella anläggningstillgångar 184 126 183 493 183 468 184 126 32 784 25 801 

Summa anläggningstillgångar 1 033 204 1 027 093 907 919 1 036 067 2 635 309 2 652 633 

       

Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0 0 0 

       

Omsättningstillgångar       

Förråd och varulager m.m 9 069 9 069 9 000 9 069 9 254 9 254 

Kortfristiga fordringar 170 977 206 721 200 000 140 000 424 277 184 462 

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0 

Kassa, bank 104 485 97 634 105 649 96 788 139 019 122 831 

Summa omsättningstillgångar 284 530 313 424 314 649 245 857 572 550 316 546 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 1 317 734 1 340 517 1 222 568 1 281 924 3 207 859 2 969 179 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNIGNAR 
OCH SKULDER 

      

Eget kapital       

Årets resultat 124 709 58 616 34 290 79 592 131 213 90 944 

Resultatutjämningsreserv 40 000 40 000 19 058 70 000 40 000 40 000 

Övrigt eget kapital 721 332 662 716 679 063 691 332 833 397 741 962 

Summa eget kapital 886 041 761 332 732 411 840 924 1 004 609 872 906 

       

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och lik-
nande förpliktelser 

11 425 10 872 7 900 15 000 24 165 22 034 

Andra avsättningar 1 237 7 049 0 1 000 48 294 55 601 

Summa avsättningar 12 662 17 921 7 900 16 000 72 458 77 635 
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Skulder       

Långfristiga skulder 184 642 189 809 226 957 175 000 1 743 431 1 614 029 

Kortfristiga skulder 234 389 371 455 255 300 250 000 387 60 404 609 

Summa skulder 419 031 561 263 482 257 425 000 2 130 792 2 018 638 

       

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

1 317 734 1 340 517 1 222 568 1 281 924 3 207 859 2 969 179 

       

Panter och därmed jämförliga säker-
heter 

0 0   84 671 84 671 

Ansvarsförbindelser       

Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulderna eller avsätt-
ningar 

144 886 145 701 142 796  144 886 145 961 

Övriga ansvarsförbindelser 1 741 281 1 556 281   15 205 15 205 
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Noter 

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen. 

Under augusti 2022 har finansiell leasing utretts för samtliga kommunens hyresavtal. Beräk-
ningen visar en ekonomisk påverkan på resultat om ca 5 mnkr, redovisningen kommer vara ge-
nomförd till årsbokslutet 2022. 

Säsongsvariationer eller cykliska effekter 

I delårsbokslutet har semesterlöneskulden en positiv påverkan på resultatet eftersom semesteråret 
i kommunen är januari-december, det vill säga medarbetare i kommunen delvis tar ut förskotte-
rad semester i juni-augusti. Det gör att semesterskuldsförändringen är positiv i resultaträkningen 
och en fordran uppstår mot medarbetarna. 

En ytterligare säsongsvariation som är kopplad till semesterperioden är semestervikarier inom 
vård och omsorgsverksamheten. Verksamheten är en 24-7 verksamhet som innebär att beman-
ning sker året runt och under sommaren blir därför lönekostnaden "dubbel" för ordinarie och vi-
karierande personal. 

Exploateringsverksamheten är en verksamhet som har stor påverkan på kommunens resultat. De-
taljplanerna är cykliska som i sin tur leder till markaffärer. Affärerna sker ofta till stora belopp 
(miljoner kronor) och när marköverlåtelsen sker kan då få stor påverkan på periodens resultat. 

Jämförelsestörande och extraordinära poster 

Varken kommunen eller kommunkoncernen har under resultatperioden haft några jämförelsestö-
rande eller extraordinära poster. 

Ändrade uppskattningar och bedömningar 

Under resultatperioden har inga ändrade uppskattningar eller bedömningar gjorts mot föregående 
år. 

Ansvarsförbindelser 

Pensioner intjänade innan 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och inte som en skuld på 
balansräkningen. När pensionen betalas ut uppstår kostnaden för kommunen. 

Ansvarsförbindelsen per den 31 augusti 2022 uppgick till 144,9 miljoner kronor inklusive 
löneskatt (förpliktelsen 31 december 2021 var 145,7 miljoner kronor). På totalnivå är det en 
mindre förändring, de bakomliggande har höjning av basbeloppet ökat skulden medan årets 
pensionsutbetalningar minskar skulden. 

Prognosen är att pensionsförpliktelsen minskar långsamt kommande år. Närmaste åren kommer 
skulden öka på grund av kraftiga höjningar av basbelopp etc som kommer av en ökande inflat-
ion. Genom den årliga utbetalningen av pensioner så minskar ändå skulden till ca 135 miljoner 
kronor i slutet av år 2026. 
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Driftredovisning 
Driftredovisningen redovisas i två tabeller, den första redovisas nettokostnad per nämnd och 
andra per verksamhetsområde. Den totala prognostiserade nettokostnaden bedöms öka med 5,8 
procent mellan år 2021 och 2022. Kommunens nämnder och verksamheter beräknas på totalen 
göra ett överskott om ca 7 miljoner kronor för helåret. 

Kommunstyrelsens nettokostnad beräknas öka med 5,9 procent. Några verksamhetsområden har 
högre kostnadsutveckling som näringslivsverksamheten och idrottsanläggningen CIK som har 
helårseffekt av hyra för ishall och sporthallar (föregående år hade kommunen en hyresrabatt). 
Kommunhuset är under utveckling vilket innebär kostnader av engångskaraktär. 

Samhällsutvecklingsnämnden har en beräknad kostnadsutveckling om 27,7 procent vilket förkla-
ras av mycket höga exploateringsersättningar under 2021 (exklusive exploateringsersättningen är 
ökningen endast 1,5 procent). 

Socialnämnden har en beräknad nettokostnadsökning om 6,8 procent. Omsorg enligt LSS fortsät-
ter öka kraftig genom fler brukare och större omsorgsinsatser. Under året pågår en ombyggnation 
av äldreboenden vilket medför engångskostnader för ökad bemanning och flyttar. 

Utbildningsnämnden nettokostnad är drygt 5,3 procent. Även denna nämnd påverkas av 
engångskostnader för flyttar genom att en skolas lokal är utdömd för undervisningsändamål. 
Nämndens verksamheter, totala antal barn och elever, ökar stadigt som också påverkar kostnads-
utvecklingen utöver den generella kostnadsutvecklingen. 

Bygg och miljönämnden har lägre externa intäkter efter några år med all time high under pande-
min. Nettokostnadsutveckling beräknas till 4,5 procent. 
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Driftredovisning styrelse/nämnd 
Budget 

Rev. 
budget 

Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader 

Årsprognos 
nettokostnad 

Budget 
avvikelse 

 2022 2022 2022 
jan-aug 

2022 2021 
jan-aug 

2022 2021 2022 År 2022 
Kommunstyrelsen 186 079 188 030 2 756 34 126 44 278 154 816 225 153 191 529 -743 
Samhällsutvecklingsnämnden 39 710 41 710 560 42 968 84 018 63 263 114 734 39 220 3 050 
Socialnämnden 323 115 323 815 -2 660 58 866 81 971 261 942 379 812 318 155 3 000 
Utbildningsnämnden 720 776 720 776 1 954 78 576 108 026 533 128 792 993 721 209 1 521 
Bygg- och miljönämnden 9 564 9 564 168 6 104 10 103 10 563 19 222 9 532 200 
Övriga nämnder 3 374 3 374 0 589 0 1 703 2 012 3 374 0 
Justeras: Poster som ej är hänförbara till 
verksamhetens intäkter och verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen -42 359 -27 360 -2 778 -26 679 -41 589 -65 944 -79 895 -47 794 17 656 
Verksamhetens intäkter och verksamhetens 
kostnader enligt resultaträkning 1 240 259 1 259 909 0 194 549 286 807 959 472 1 454 031 1 235 225 24 684 

Driftredovisning verksamhet 
Budget 

Rev. 
budget 

Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader 

Årsprognos 
nettokostnad 

Budget 
avvikelse 

 2022 2022 2022 
jan-aug 

2022 2021 
jan-aug 

2022 2021 2022 År 2022 
Politisk verksamhet 17 831 17 831 -177 589 15 11 361 17 052 18 524 -870 
Infrastruktur, skydd mm 74 837 77 437 728 30 383 63 897 69 509 120 488 73 569 4 596 
Fritid och kultur 71 061 71 061 166 6 760 8 829 54 424 79 727 72 306 -1 079 
Pedagogisk verksamhet 719 016 719 017 2 131 61 595 82 309 516 165 765 524 720 553 595 
Vård och omsorg 318 186 318 886 -2 660 49 896 72 420 251 241 367 797 314 376 1 850 
Särskilt riktade insatser 5 499 5 499 0 9 325 10 096 11 192 12 811 4 389 1 110 
Affärsverksamhet 0 0 0 23 906 32 845 24 179 36 004 1 300 -1 300 
Gemensamma verksamheter 76 188 77 538 2 590 38 774 57 984 87 345 134 524 78 002 2 126 
Justeras: Poster som ej är hänförbara till 
verksamhetens intäkter och verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen -42 359 -27 360 -2 778 -26 679 -41 589 -65 944 -79 895 -47 794 17 656 
Verksamhetens intäkter och verksamhetens 
kostnader enligt resultaträkning 1 240 259 1 259 909 0 194 549 286 807 959 472 1 454 031 1 235 225 24 684 
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Investeringar 
Investeringsutgiften för kommunen första 8 månaderna är 28,1 miljoner kronor det motsvarar 16 
procent av investeringsplanen för 2022 (totalt utgör investeringsplanen 174 miljoner kronor). 

Några större investeringar kommer inte genomföras som är beroende av andra intressenter som 
exploatörer, trafikverket med flera. Ett exempel är cykelramper vid en framtida bro över järnvä-
gen (totalt 20 mnkr i utgift). Exploateringen är normalt fleråriga projekt där kommunen bygger 
den initiala infrastrukturen för att byggnation av fastigheter ska vara möjlig, när bostadsområdet 
är färdigbyggt slutförs investeringar i allmän platsmark. Den exploatering som nu är aktuell är 
detaljplan Centrala Ängby. Prognos årets investering är 24 miljoner kronor, avvikelse mot inve-
steringsbudget 2022 uppgår till 47 mnkr. 

Gator, park samt kultur och fritid har en prognos om 26 mnkr i utgifter, budgeterat är 52 mnkr. 
Trafiksäkerhet, belysning och trygghetsskapande åtgärder uppgår till totalt 10 mnkr i investe-
ringsprognosen. Gator och cykelinfrastruktur utgörs främst av underhåll och ombyggnation, total 
utgift beräknas till 15 mnkr. Fritid och kultur utgift beräknas till 1,1 mnkr varav utrustning i nya 
sporthallen vid Adolfsbergsskolan utgör 600 tkr. Park- och avfall kommer inte genomföra några 
av de planerade investeringar under 2022. 

Nämnder med fokus på vård och omsorg, pedagogiska verksamheter eller administrativ verk-
samhet investerar normalt i verksamhetssystem eller inventarier. Under året är den beräknade in-
vesteringsnivån 3 miljoner kronor. Avvikelse not investeringsbudget 2022 uppgår till 11 mnkr. 

Fastighetsrelaterade investeringar som pågår är utveckling av kommunhuset, där fastigheten an-
passas för det nya arbetssättet efter pandemin med flexiblare arbetsplatser. Totalt utgör investe-
ringen ca 8 mnkr. Under året har kommunen också genomfört köp av strategisk mark för 6,3 
mnkr. 
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Färdigställda projekt Beslutat 
totalutgift 

Ackumulerad 
utgift 

Avvi-
kelse 

KF 
Budget 

Utökad 
investerings-
plan 

Summa 
investerings- 
ram 

Periodens 
utgift 

Prognos 
årets 
utgift 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen 
- Kultur och fritid 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen 
- övrigt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Samhällsutveckl-
ingsnämnden drift 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Samhällsutvecklings-
nämnden exploatering 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Socialnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utbildningsnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bygg- och miljönämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa färdigställda 
projekt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Pågående projekt Beslutad 
totalutgift 

Ackumulerad 
utgift 

Avvi-
kelse 

KF 
Budget 

Utökad 
investerings-
plan 

Summa 
Investerings- 
ramar 

Periodens 
utgift 

Prognos 
årets 
utgift 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen 
- Kultur och fritid 

1 175 220 955 575 600 1 175 220 1 100 -75 

Kommunstyrelsen 
- övrigt 

24 850 6 741 18 
109 

28 250 -3 400 24 850 6 741 14 800 -10 050 

Samhällsutvecklings- 
nämnden drift 

50 800 10 139 40 
661 

48 500 2 300 50 800 10 139 24 400 -26 400 

Samhällsutvecklings- 
nämnden exploatering 

126 000 37 787 88 
213 

92 500 0 92 500 10 436 46 000 -46 500 

Socialnämnden 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 0 0 -1 100 

Utbildningsnämnden 2 795 610 2 185 2 795 0 2 795 610 1 770 -1 025 

Bygg- och miljönämnden 1 000 0 1 000 500 500 1 000 0 500 -500 

Summa pågående 
projekt 

207 720 55 497 152 
223 

174 220 0 174 220 28 146 88 570 -85 650 

Summa investe-
ringsprojekt 

207 720 55 497 152 
223 

174 220 0 174 220 28 146 88 570 -85 650 
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Kommunstyrelsen 

Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt 
skattesats 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 daterad 7 oktober 2022 fastställs med 
följande innehåll: 
 

 Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv. 
 Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2023 på 5 miljoner kronor. 
 Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna. 
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt 

nyupplåna vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2023.  
 Borgensavgifter för 2023 fastställs enligt modellberäkning till 0,58 procent för 

Kommunfastigheter i Knivsta AB, 0,45 procent för Knivstabostäder AB, Knivstavatten 
AB är borgensavgiften 0,36 procent. 

 Skattesatsen för 2023 är 20:91 procent.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser kommunens årliga mål och budget, perioden avser år 2023 med planperiod 
2024-2026. Kommunstyrelsens förslag till mål och budget utgår från oförändrad skattesats, 
20:91 kronor. Kommunfullmäktiges mål är sprungna ur Agenda 2030, vision 2025 och den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). För de kommunalt helägda bolagen fastställs 
ägardirektiv med inriktning och avkastningskrav. De kommunala verksamheterna har i 
fördelning av ekonomiska resurser erhållit uppräkning av anslag för priser och löner, 
volymuppräkning och politiska prioriteringar. Det finansiella målet är 5 miljoner kronor eller 
0,4 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning för år 2023 och 
genomsnittet för mandatperioden är 2,0 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 
 
Bakgrund 
Mål och budget innehåller ett budgetår och tre planeringsår. 
Förslagen innehåller en oförändrad skattesats för år 2023 med 20:91 kronor, planperioden 
2024-2026 är också baserad på oförändrad skattesats. 
 
Det finansiella målet i förslaget är 0,4 procent för kommande budgetår och för hela 
planperioden uppgår det till 2 procent. För hela planperioden uppnås därför överskottsmålet 
enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det långsiktiga finansiella målet 
är 1 procent av skatter bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Finansieringen av 
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budgeten sker i huvudsak från skatteintäkter och statsbidrag, men även vinster från 
exploateringsverksamheten. För budgetåren 2023-2026 sker en succesiv minskning av det 
budgeterade exploateringsnettot för att minska resultatrisken och beroendet som är förenat 
med denna typ av cykliska intäkter. Viktigt att påpeka att ett högre exploateringsnetto än 
budgeterat i driften är eftersträvansvärt för att skapa finansiering för framtida investeringar. 
 
Skatteintäkterna, kommunalekonomisk utjämning och bidrag beräknas öka med cirka 1,7 
procent mot budgetår 2022. Ökningen är svagare än tidigare år vilket beror på att 2022 är ett 
synnerligen bra år för skatteintäkter och för 2023 befaras sysselsättningen minska vilket 
föranleder ett lägre beskattningsbart skatteunderlag vilket dämpar skattetillväxten. 
Finansnettot är budgeterat till 11,6 miljoner kronor, lite drygt 3 miljoner kronor högre än 
föregående budget. Utdelningen är oförändrad (10 miljoner kronor) och borgensavgifterna 
ökar pga högre avgiftsnivåer enligt den modellberäkning som tillämpas för att följa EU 
direktiv om statsstödsregler.  
 
Den budgeterade kostnadsökningen är 5,6 procent, de större nämnderna 
Utbildningsnämnden 5,2 procent och Socialnämnden erhåller en nettoökning med 6,4 
procent. Investeringsplanen uppgår till 817 miljoner kronor för perioden 2023-2026, 
investeringarna i kommunens bolag ingår inte i detta. Planen inkluderar även investeringar i 
exploateringsverksamheten med 440 miljoner kronor och innehåller en stor grad av 
osäkerhet och huvuddelen är finansierade genom exploatörerna genom så kallade 
exploateringsersättningar. Det är därför mer riktigt att mäta investeringsplanen exklusive 
exploateringsinvesteringar, investeringar exklusive exploatering uppgår till 377 miljoner 
kronor.  
 
Målen för budgeten och planperioden är sprugna ur Agenda 2030, vision 2025 och den 
regionala utvecklingsstrategin. Målen är uppdelade i 4 fokusområden; Värde, Bo och trivas, 
Växa och Värna. Tillsammans bildar de 4 mandatmål som vart och ett har underliggande 
uppdrag och indikatorer med en uttalad riktning för att bedöma måluppfyllelse. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Det långsiktiga finansiella målet enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning är 1 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning, förslaget till 
budget innehåller ett överskottsmål om 2,0 procent av skatter bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning för mandatperioden. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-10-11 
Bilaga: Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 - teknisk budget 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisorerna 
Ekonomikontoret 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Knivstabostäder AB 
Knivsta kommunhus AB 
 
 

 

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

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

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
En budget innehåller alltid politiska prioriteringar och barnens behov har beaktats på 
liknande sätt som övriga målgrupper. Information har inhämtats av sakkunniga som deltagit i 
budgetprocessen, samt genom nationell statistik och nyckeltal. 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Vid fördelning av kommunala skattemedel står alltid intressen mot varandra, men fördelning 
av resurser måste vägas mot lagstiftning och politisk ambitionsnivå och budgeten bedöms 
uppfylla rimlig grad av tilldelning till verksamheter riktade mot barn. 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Beslut 
Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 daterad 7 oktober 2022 fastställs med 
följande innehåll: 

 Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv. 
 Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat på 5 miljoner kronor. 
 Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna. 
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna 

vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2023. 
 Borgensavgifter för 2023 fastställs enligt modellberäkning till 0,58 procent för 

Kommunfastigheter i Knivsta AB, 0,45 procent för Knivstabostäder AB, Knivstavatten 
AB är borgensavgiften 0,36 procent. 

 Skattesatsen för 2023 är 20,91 procent. 
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Inledning 

Ingress 

Närmaste 2 åren kommer präglas av lägre ekonomisk aktivitet i omvärlden som kommer 
innebära svagare skatteutveckling och därmed utmanande kommunal ekonomi.  

Under 2021-2022 har Knivsta kommunkoncern varit återhållsamma med investeringar och nya 
åtaganden, det gör att kommunen nu står stark i osäkrare tider. I förvaltningens budgetförslag 
erhåller verksamheterna en uppräkning som motsvarar 3 procent för 2023 med succesiv 
minskning efterföljande år i takt med att pristrycket sjunker. Det motsvarar dock inte den 
kostnadsutveckling som förväntas vilket innebär att åtgärder behöver genomföras inom samtliga 
kommunala verksamheter för en ekonomi i balans. 

Tidigare ospecificerade tillägg utgår, medel avsätts direkt till förvaltningen för innovation och 
förändringsarbete, visselblåsarfunktionen finansieras etc. 

I osäkra tider är det viktigt att känna framtidstro och nästa år fyller Knivsta kommun 20 år, det 
ska firas och uppmärksammas lite extra (medel om 200 tusen kronor är avsatta). 

Budgetprocessen 

Mål och budgetprocessen i Knivsta startar ca 15 månader innan budgetårets start. Processen 
startar med en gemensam omvärldsspaning tillsammans med Region Uppsala. Därefter fokuseras 
spaningen mot de lokala förutsättningarna och utmaningarna i Framtid Knivsta. 

Denna omvärldsspaning presenteras under budgetdagar och blir underlag för inriktningsbeslutet 
som kommunstyrelsen tar beslut om. Förvaltningen tillsammans med nämnderna processar 
inriktningsbeslutets mål och ekonomiska ramar, det utmynnar sedermera i ett yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Budgetprocessen slutförs med en avslutande budgetdialog där yttranden processas och blir 
underlag för ett slutligt budgetförslag. Kommunstyrelsen tar normalt beslut om förslag till mål 
och budget under augusti månad och Kommunfullmäktige beslutar i september. Denna 
budgetprocess sker under ett valår, då beslutas om ett förslag i kommunstyrelsen under oktober 
och fastställs av Kommunfullmäktige i november månad. 
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2023 - 2026 
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Politisk organisation 
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Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Uppsala län 

Agenda 2030 

Agenda 2030 är en internationell agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Under agendan 
finns 17 olika mål med delmål för en hållbar framtid. Sverige har som mål att vara ledande i 
genomförandet av agendan. Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för det 
genomförandet. 

Knivsta kommun har åtagit sig arbeta med länets regionala utvecklingsstrategi som tillika är 
länets agenda 2030 strategi.  Den är styrande för att nå de globala målen för Knivsta kommun.  

Kommunens invånare, medarbetare och politiker ska kontinuerligt ges information och 
utbildning i Agenda 2030, för att stärka förståelse och bidra till en god utveckling av de globala 
målen. I arbetet ska även näringsliv och civilsamhälle involveras. 

Uppföljning och utvärdering av kommunens arbete med agenda sker genom 
kommunfullmäktiges mål och andra strategiskt beslutade styrdokument. 
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Regional utvecklingsstrategi - en nyskapande region  

En nyskapande region innebär ett Uppsala län som är internationellt erkänt för en utmanings- 
och kunskapsdriven utveckling och hållbar tillväxt. Hela länet präglas av innovation, kreativitet 
och kompetens i såväl företag och offentlig sektor som samhället i stort. Företag har goda 
förutsättningar att starta och växa, och det finns en kompetensförsörjning som möter behoven. Vi 
har världsledande universitet, forskning och innovationssystem, som bidrar till att möta de stora 
samhällsutmaningarna. För att uppnå målbilden ovan ska Uppsala län arbeta för tre långsiktiga 
utvecklingsmål, som bryts ner i långsiktiga åtaganden. 

 Kompetens till länets företag och organisationer  
 Ett gott klimat för utveckling och hållbar tillväxt i hela länet  
 Innovation för hållbar tillväxt och utveckling 

 

Kompetens till länets företag och organisationer  

Tillgång till tillräcklig och kompetent arbetskraft är avgörande för både näringslivets och 
samhällets utveckling. Det är av stor vikt att kompetensen hos alla länets invånare tas tillvara för 
att länets organisationer och näringsliv ska kunna verka och utvecklas. Här krävs kunskap och 
dialog för ökad matchning mellan utbildning och arbete, för att kunna anpassa insatser och 
utbildningar på rätt sätt för individer och aktörer inom kompetensförsörjningskedjan. För att nå 
positionen som ledande kunskapsregion är det viktigt med strukturerat arbete för att attrahera 
kompetent arbetskraft till länet, genom att exempelvis locka studenter att stanna kvar i länet efter 
examen.  

Ett gott klimat för utveckling och hållbar tillväxt i hela länet  

För att skapa ett gott klimat för länets näringsliv samt kultur och civilsamhälle behöver olika 
behov mötas. Det handlar om att skapa strukturer för att underlätta för fler människor att starta 
företag samt att säkerställa tillgänglig offentlig och privat service inom rimliga avstånd, 
tillgänglig kollektivtrafik och digital infrastruktur för att kunna bo och verka i hela länet. 
Uppsala län ska vara en plats med ett rikt konst- och kulturliv, där kulturskapare och 
kulturaktörer erbjuds olika typer av plattformar. I länet ska fler företag bli internationellt 
verksamma och besöksnäringen ska ges förutsättningar att växa hållbart och bidra till ökad 
sysselsättning, en levande landsbygd samt stärkt 4attraktionskraft i länet.  

Innovation för hållbar tillväxt och utveckling  

För att hantera rådande samhällsutmaningar krävs lösningar som baseras på kunskap som 
samproduceras av forskning, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Utmaningar och 
kunskap kan då användas som grund för innovation och utveckling av samhället och 
näringslivet. För att underlätta för detta ska Uppsala län arbeta för att stärka det regionala stöd 
som finns för företag och innovationssystem genom exempelvis långsiktigt hållbar finansiering. 
Att främja det sociala entreprenörskapet är ytterligare en viktig del. Uppsala läns regionala 
fokusområden är centrala i det utmaningsdrivna innovationsarbetet. Fokusområdena är 
avancerad produktion, energi- och miljöområdet, gröna näringar, techbranschen samt life 
science.  
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Programperiod 2021–2024 

Utöver det långsiktiga utvecklingsarbetet har länets aktörer även belyst områden som ses som 
extra viktiga att prioritera under strategins programperiod 2021–2024. Det handlar om områden 
där det finns stora behov av kontinuerlig uppföljning och ett tydligt genomförande genom 
styrning av den högsta nivån i länets strategiska samverkan.  

Arbetet ska ske inom samtliga tre utvecklingsområden – En region för alla, En hållbart växande 
region och En nyskapande region. Samtliga prioriterade mål är kopplade till de långsiktiga 
utvecklingsmålen och täcker sammantaget samtliga globala mål i Agenda 2030. 

I arbetet med att skapa en region för alla ska ett utvecklingsarbete ske för att utveckla en nära 
och hälsofrämjande vård, samhälleliga förutsättningar för förbättrad fysisk och psykisk hälsa 
bland framförallt barn och unga samt ett gott samhällsklimat med hög tillit och inkludering. 

 En region för alla lyfter fram hur ett samhälle format efter människan ger ett gott liv, med 
öppna och inkluderande miljöer. 

 En hållbart växande region fokuserar på samhällsutvecklingen i Uppsala län, dess natur 
och livsmiljöer och förhållandet till omkringliggande län. 

 En nyskapande region tar fasta på betydelsen av ett livskraftigt näringsliv och 
civilsamhälle samt förmågan till utmaningsdriven innovation hos företag och 
organisationer 
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Ekonomisk utblick 
Sveriges kommuner och regioner är beroende av omvärldens ekonomiska tillstånd eftersom 
Sveriges välstånd till stora delar bygger på internationell handel. När den ekonomiska aktiviteten 
förändras i omvärlden påverkar det normalt sysselsättningen som generar förvärvsinkomster och 
leder till skatteintäkter till kommunerna. 

Internationell konjunktur 

För två år sedan stod vi mitt i den första smittvågen av covid-19. Ännu sätter pandemin avtryck i 
världsekonomin. Den höga smittspridningen i Kina har föranlett regionala nedstängningar. Det 
leder bland annat till störningar varuförsörjningen som påverkar hela världen. 

Det som började med stigande priser på framförallt energi under 2021 har nu övergått till en bred 
inflationschock världen över. Rysslands invasion av Ukraina påverkar inte minst den europeiska 
ekonomin negativt. Kriget är starkt bidragande till den senaste tidens ytterligare uppgång för 
energi- och råvarupriser och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver. 

Inflationstakten är nu hög och brett förankrad, att risken för en pris- och lönespiral föranlett 
riksbanker världen över att höja styrräntor, en stramare penningpolitik i Sverige vilket pressar 
marknadsräntor uppåt. Perioden under de senaste tio åren av unikt låga räntor ser ut att vara till 
ända med besked. Inflations- och ränteuppgången utgör en markant åtstramning för 
världsekonomin och Sverige. 

BNP tillväxt internationellt SKR 

  2021 2022 2023 2024 2025 

USA 5,7 2,8 2,3 2,6 2,5 

Kina 7,9 3,8 6,0 5,5 5,5 

EU 5,0 1,9 2,2 2,0 2,0 

Världen 5,6 3,5 3,3 3,4 3,4 

Svensk konjunktur 

Svensk ekonomi har under våren 2022 präglas av återhämtning efter pandemin. Men i takt med 
det allt högre resursutnyttjandet dämpas nu tillväxten. Rysslands invasion av Ukraina har lett till 
en ökad ekonomisk osäkerhet  och en konjunkturnedgång är att vänta i Sverige och omvärlden. 

De höga energi- och livsmedelspriserna har en omedelbar urholkande effekt på hushållens reala 
disponibelinkomster. De stigande räntor kommande år bidrar även till en markant dämpning av 
hushållens disponibelinkomster. 

Den offentliga konsumtionen förväntas dock öka till följd av kriget. Ett ökat flyktingmottagande, 
upprustning av försvaret etc. 

Arbetsmarknaden är stark, de månatliga utfallen för AKU indikerar redan nu en verkligt stark 
arbetsmarknad: såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet är klart högre än före 
pandemin. Statistik över antalet arbetslösa visar en nedgång för 2022 men under 2023 bedömer 
SKR att arbetsmarknaden når jämviktsarbetslösheten och att arbetslösheten vänder upp. 

  



 § 153 Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 - KS-2022/578-1 Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 : Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 - teknisk budget

Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023 samt planeringsramar 2024-2026 12(60) 

Tillgången och prisutvecklingen för viktiga råvaror som gas har blivit mer osäker till följd av 
Rysslands invasion av Ukraina. Oklarheten om hur utbudssituationen på råvaru- och 
energimarknaderna kommer utvecklas gör att det blir svårt att bedöma hur varaktig inflationen 
kommer att vara i Sverige och omvärlden. SKR prognos för KPIF-inflation 7,1% i år och 
bedömningen är att den faller tillbaka under 2023. 

Detta innebära att Riksbanken behöver/har agerat för att få ned inflationen till målet om 2 %, 
reporäntan har höjts till 1,75% i september 2022 och flera höjningar är att vänta 

Nyckeltal för den svenska ekonomin SKR 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP* -2,4 5,0 2,1 1,0 2,2 2,5 

Hushållens konsumtion -4,7 5,8 4,1 2,3 1,6 1,6 

Relativ arbetslöshet 8,5 8,8 7,7 7,9 8,0 7,8 

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

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,1 2,6 2,8 3,1 3,3 3,4 

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

Konsumentpris, KPI 0,5 2,2 7,7 6,6 2,6 2,0 

*) Kalenderkorrigerad utveckling 

Kommunernas ekonomi 

Kommunernas resultat uppgick till 47 miljarder kronor. De starka resultaten förklaras av en 
betydligt snabbare ekonomisk återhämtning än väntat. 

Efter att ha hanterat effekterna av pandemin ställer nu kommunerna om för att ta hand om av 
konsekvenserna av kriget i Ukraina. Flyktingrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, stora 
prisökningar på bland annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och en osäker 
samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla kommunernas ekonomi. 

Den demografiska utvecklingen har under det senaste decenniet ökat behovet av kommunal 
verksamhet men om än måttlig takt. De som är över 80 år utgör drygt 69 procent av brukarna 
inom hemtjänsten och 77 procent av de på särskilda boenden. Denna grupp har ökat ungefär i 
takt med den arbetsföra befolkningen de senaste tio åren. 

De kommande tio åren ökar befolkningen som är 80 år och äldre med nära 50%. Enligt den 
demografiska behovsökningen skulle äldreomsorgen med dagens personaltäthet behöva 
ytterligare cirka 65 000 personer fram till 2031 men samma arbetssätt som idag. Det är en enorm 
kompetensförsörjningsutmaning. 

Civilförsvar är en annan angelägen och aktuell fråga. Kommunernas arbete med civilt försvar 
regleras i första hand i Lagen om extraordinära händelser (LEH) och staten ska ersätta 
kommunerna för kostnader för de förberedande uppgifter som utförs. Mot bakgrund av 
Rysslands invasion av Ukraina har regeringen satsat 800 miljoner kronor på civilt försvar i 
vårändringsbudgeten, varav 80 miljoner på kommunernas arbete med krisberedskap och civilt 
försvar. En fortsatt satsning är att vänta och MSB har nu fått i uppdrag att tillsammans med 
andra statliga myndigheter ge förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret. 
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Ökande pensionskostnaderna i kommunerna under 2023 med 17 miljarder kronor jämfört med 
året innan. Ökningen förklaras främst av inflationen och ökat prisbasbelopp men även av höjda 
avgifter i det nya pensionsavtalet. I kommunerna svarar det nya pensionsavtalet, AKAP-KR, för 
omkring 40 procent av kostnadsökningen. Avgifterna höjs från 4,5 till 6 procent av lönesumman 
upp till taket på 7,5 inkomstbasbelopp. 

Hög inflation, höga pensionskostnader, svårt kompetensförsörjningsläge och ett högre ränteläge 
gör kommande år svårbedömda. Fortsatt höga investeringar gör att höga resultat krävs för att inte 
upplåningen ska dra iväg. Kommunerna är nu inne i budgetarbetet och de förutsättningar som 
råder har blivit väsentligt sämre på kort tid. Ska ett generellt resultatmål på 2 procent av skatter 
och bidrag hållas med befintlig skattesats måste förändringar i verksamhet och kvalitet göras. 

SKR's maj prognos 2022 för skatteunderlaget har en markant upprevidering av 
löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 2022–2025) skett. Detta bidrar till 
en upprevidering av prognosen för lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget nominellt. 
Även förändringar i sysselsättningen har stor betydelse för skatteunderlaget, vilket bedöms ha en 
svagare utveckling från 2023. 

Realt utvecklas skatteunderlaget svagt och till och med negativt under 2023 eftersom 
kostnaderna väntas öka snabbare än skatteintäkterna. Den samhällsekonomiska utvecklingen 
kommer kommande år att i hög grad präglas av just den urholkning av ”köpkraften” som snabbt 
stigande priser och löner leder till. 

Olika skatteunderlagsprognoser 

  2021 2022 2023 2024 2025 

SKR, aug 22 5,3 4,9 4,7 4,4 4,5 

Regering, april 22 5,0 4,2 4,5 3,4 3,6 

ESV, juni 22 5,1 4,5 4,1 4,0 3,7 

SKR, aug Real ökning 2,6 1,9 -1,9 0,6 3,1 

Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens 
volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris 
och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan 
redovisas SKR senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2021–2025. Syftet med 
uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, till 
exempel i budgetarbetet. 

För 2023 är det beräknade kostnadstrycket 5,8 procent vilket sett tillbaka senaste 5 åren är en 
hög nivån, från 2024 bedöms kostnadstrycket åter normaliserats. Utöver kostnadstrycket finns 
även en volym och kvalitetsökning att förhålla sig till, den beräknas uppgå till cirka 1 procent 
årligen. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), SKR 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Arbetskraftskostnader 2,0 2,0 6,6 4,2 1,6 

Övrig förbrukning 4,5 6,0 3,8 2,7 2,7 

Sammanvägd prisändring 2,7 3,2 5,8 3,7 1,9 
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Demografi

Intäkterna från skatter och utjämning bestäms av folkmängden i kommunen och dess
befolkningssammansättning. Intäkterna ökar vid fler invånare oberoende av invånarnas ålder och
inkomst då skillnader till största delen justeras via inkomstutjämningen. Kommunen påverkas
också av en omfördelning (kostnadsutjämning) mellan kommuner, exempelvis får kommuner
men hög andel äldre ett utjämningsbidrag och tvärtom (befolkningssammansättningen).

Därför är befolkningsprognosen ett mycket viktig verktyg för att i förväg planera och beräkna
kommunens framtida intäkter och kostnader men också planera den framtida välfärdsservicen.

Befolkningsprognosen bygger på byggnationsplaner i kommunen samt historisk statistik över in-
och utflyttningsmönster samt födelsenetto. Befolkningstillväxten beräknas vara i genomsnitt 2,2
procent per år eller 492 nya invånare per år, i ett nationellt perspektiv är det hög tillväxttakt.

En befolkningsprognos är förenat med osäkerheter, framförallt byggnationer. En förändring i
bostadsbyggandet påverkar prognosen särskilt flerfamiljshus.

Diagram befolkningsprognos 2021-2035

Befolkningssammansättningen i Knivsta kommun skiljer ut sig mot genomsnittskommunen.
Drygt 30% av invånarna är under 20 år medans andelen över 65 år är bland de lägsta i Sverige
(ca 14 %) . Det är också förklaringen till att Knivsta har Sveriges lägsta medelålder.

Tabell åldersgrupper 2021-2035

Ålder 2021 2025 2030 2035

0-5 1 682 1 805 2 006 2 220

6-15 3 172 3 359 3 589 3 919

16-19 1 158 1 257 1 350 1 434

20-34 3 375 3 748 4 161 4 708

35-64 7 711 8 644 9 788 10 689

65-79 2 150 2 140 2 164 2 508

80-w 570 796 1 142 1 221

Summa 19 818 21 750 24 200 26 700



 § 153 Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 - KS-2022/578-1 Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 : Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 - teknisk budget

Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023 samt planeringsramar 2024-2026 15(60) 

Vision 2025 – Knivsta 
Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd 
– mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och 
företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. 

Knivstas identitet 

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

Fokusområden 

Hållbar utveckling Ekonomiskt Ekologiskt Socialt 

Arbete Utvecklad infrastruktur 
Bra kommunikationer 

Entreprenörskap Lokal 
energiproduktion 

Energi och miljöFler 
jobb i Knivsta 

Landsbygd i utvecklingBesöksnäring 
och närturism 

Lärande Hög kvalitet på skolans 
utbildning 

Livslångt lärande Lära ut och lära in 

Livskvalitet DelaktighetAktivt 
föreningslivMångfald av 

boendeformer 

FolkhälsaFungerande 
kollektivtrafik Närodlad 

mat 

DemokratiLivspusselBoendemiljöFritid 
och kulturValfrihet 
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Kommunfullmäktiges mål 
Kommunfullmäktiges mål utgår från agenda 2030, kommunens vision och regionens regionala 
utvecklingsstrategi. Tillsammans anger de vad som är prioriterat under mandatperioden och hur 
kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Kommunstyrelsen och nämnden kan även komplettera 
med egna mål och indikatorer med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mandatmål och andra 
relevanta styrdokument. 

Knivsta kommun ska säkerställa god ekonomisk hushållning 

Indikator Utfall 2021 Måltal 2023 

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), 
andel (%) 

3,9 <5 

Soliditet inkl pensionsförpliktelse (%) 45,9 >40,0 

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

7,4 0,4 

Självfinansieringsgrad för kommunens 
investeringar, andel (%)  

53 >50 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 
tillvara 

Indikator Utfall 2021 Måltal 2023 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen - Motivationsindex  

83 bibehålla 

Medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen - Ledarskapsindex  

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

Indikator Utfall 2021 Måltal 2023 

Andelen unga som anser att de har mycket 
stora eller stora möjligheter att föra fram 
åsikter till de som bestämmer i kommunen, 
andel (%)  

13 Öka 

Medborgarundersökningen - Invånarnas 
möjlighet till insyn och inflytande över 
kommunens beslut och verksamheter är 
bra, andel (%)  

20 Öka 

Medborgarundersökningen - Kommunen är 
en bra plats att bo och leva på, andel (%)  

94 Bibehålla 

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

Indikator Utfall 2021 Måltal 2023 

Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa 
som bra, andel (%)  

65 Öka 

Samlat (NKI) värde av kultur. och fritids 
brukarundersökning 

87 Bibehålla 

Medborgarundersökningen - Bra utbud av 
ställen för unga att träffas på i kommunen, 
andel (%)  

17 Öka 
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Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga 
villkor och goda resultat 

Indikator Utfall 2021 Måltal 2023 

Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns 
förskola i sin helhet, andel (%)  

93 Öka 

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

80 Öka 

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

89 Öka 

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

88 Öka 

Kommunens invånare ska erbjudas kvalitativt stöd utifrån sin aktuella livssituation 

Indikator Utfall 2021 Utfall 2022 Måltal 2023 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
- helhetssyn, andel (%)  

 85 Bibehålla 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%)  

 69 Öka 

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

72 86 Öka 

Knivsta kommun ska bygga hållbar stad och landsbygd 

Indikator Utfall 2021 Måltal 2023 

Nöjdhet med skötseln av kommunens 
utomhusmiljöer, andel (%)  

77 Bibehålla 

Knivsta kommun ska verka och planera för positiv miljöpåverkan 

Indikator Utfall 2021 Måltal 2023 

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%)  

26 bibehålla 

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

 öka 

Andelen närproducerade livsmedel som 
inhandlas, andel (%)  

87 bibehålla 

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%)  

48 öka 
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Knivstas ekonomiska förutsättningar 
Kommunallagen föreskriver i 11 kap 1§ att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. Enligt flerårsplanen uppnås god ekonomisk hushållning under perioden. 

I beräkningarna av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har kommunen använt 
Sveriges Kommuner och Regioners skatteunderlagsprognos per augusti 2022 med kommunens 
befolkningsprognos (framtagen juli 2022). Fastighetsavgiften är enligt senaste prognos från 
SCB. I beräkningarna har även de statsbidragen för välfärdssatsningar gällande höjning av 
generella statsbidrag och riktade statsbidrag äldreomsorg inkluderats. 

Skattesats 

Skattesatsen för budget 2023 är 20:91 kr (ingen förändring). 

Resultatbudget 

Det budgeterade resultatet för verksamhetsår 2023 uppgår till 5 miljoner kronor. Det finansiella 
målet uppgår till 0,4 procent av finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

I budgeten beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 1,3 miljarder 
kronor och det är en ökning jämfört med föregående budgetår med cirka 22 miljoner kronor. 
Budgeten är beräknad på att 20050 invånare är folkbokförda i Knivsta kommun den 1 november. 

Verksamhetens externa intäkter beräknas uppgå till 318 miljoner kronor, de stora externa 
intäkterna utgörs av statsbidrag, avgifter och hyresintäkter, samt exploateringsnettot. 

Verksamhetens bruttokostnad är budgeterad till 1,6 miljard kronor, 4,9 procent högre än 
föregående budgetår. De största kostnaderna är löner, därefter köp av huvudverksamhet. 

Kapitaltjänstkostnader (ränta och avskrivning) är beräknad till 38 miljoner kronor. Avskrivningar 
avser främst investeringar i infrastruktur, maskiner och inventarier. Huvuddelen av kommunens 
hyresavtal är klassade som finansiell leasing och utgör därför både en anläggningstillgång och 
skuld, vilket medför avskrivningskostnader och underhåll istället för lokalhyra. 

Finansnettot budgeteras till 11,7 miljoner kronor. Utdelning budgeteras från Kommuninvest (500 
tkr) och Knivsta kommunhus AB (10 mnkr). Övriga finansiella intäkter är i huvudsak 
borgensavgifter. Finansiella kostnader är implicit ränta finansiell leasing och bankavgifter. 

Budgeten avser kommunens samtliga verksamheter, men påverkar även kommunens helägda 
bolag också eftersom de i huvudsak är beroende av de kommunala skatteintäkterna indirekt 
genom att de kommunala verksamheterna betalar lokalhyra till bolagen som är finansierade av 
skatteintäkter. 

Genom att Knivsta kommun får fler invånare, innebär det förutom ökade skatteintäkter också 
ökade behov av kommunal service. Det gäller i huvudsak förskola, grundskola, infrastruktur 
(vägar, cykelvägar, vatten och avlopp etc). Även befolkningssammansättningen har betydelse för 
behoven, exempelvis en åldrande befolkning. 

Den generella uppräkningsfaktorn är 3 procent år 2023 och stegvis lägre för resterande del av 
planperioden, vilket innebär att det krävas en effektivisering om cirka 2 procent per år för att 
parera kostnadsökningar (pristrycket beräknas uppgå till drygt 5 %). 

Kommunens två största nämnder utgör 81 procent av den budgeterade nettokostnaden, varav 
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utbildningsnämnden 758 miljoner kronor 56 procent. Socialnämndens nettokostnad beräknas till 
344 miljoner kronor eller 25 procent av kommunens nettokostnad. 

Investeringar 

Investeringsutgiften för planperioden (2023-2026) beräknas till 809 miljoner kronor och för 
budgetår 2023 finns 157 miljoner kronor avsatt till investeringar. 

Exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till 440 miljoner kronor, vilket motsvarar lite 
drygt 50 procent av investeringsplanen. Dessa investeringar är mer eller mindre en förutsättning 
för att ”förädla” mark. De nya anläggningstillgångar som kommer av exploateringen finansieras i 
huvudsak av exploatörerna genom exploateringsbidrag för allmän platsmark.  

Andra stora investeringar är infrastruktur som gator och vägar samt gång- och cykelvägar. 
Investeringsramen uppgår till 135 miljoner kronor under planperioden. 

Investeringar i nya verksamhetslokaler beställs av kommunen och verkställs normalt av 
kommunens helägda bolag, Kommunfastigheter i Knivsta AB. Varje investeringsbeslut i bolagen 
tas av respektive bolagsstyrelse inklusive investeringsram. I beställning från kommunen finns en 
kalkylerad driftkostnad (lokalhyra) som bolaget måste förhålla sig till vid genomförandet av 
byggnationen. 

Investeringar är förknippat med en nyttjandeperiod som varierar från 3 år och uppåt och innebär 
långsiktiga driftkostnadsåtaganden. En investering påverkar således driftkostnaderna genom 
ökade kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta), men kan även få effekt på 
exempelvis personalbehov, underhåll, energikostnader, lokaleffektivitet etc. Beviljade 
investeringsmedel enligt investeringsplanen innebär inte per automatik en utökad driftbudget. 

För budgetår 2023 fastställs internräntan till 1,25 % (föregående år 1,0 %). Räntan ska fungera 
som både en källa till finansiering av upplåningskostnader men även som skapa incitament och 
förståelse för hålla ned investeringsutgifter. 

Balansbudget och finansiering 

Utifrån givna förutsättningar i resultatbudgeten och investeringsbudgeten har en balansbudget 
upprättats för planperioden. Balansbudgeten visar kommunens finansiella ställning vid en viss 
tidpunkt, det vill säga vilka tillgångar som finns samt hur dessa är finansierade, vilket redovisas 
på skuldsidan. Balansomslutningen beräknas växa med nära 5 procent årligen under perioden. 

För perioden 2023-2026 planeras investeringar på totalt 367 miljoner kronor (exklusive 
exploatering). Det motsvarar kommande års avskrivningar och överskott, dvs en 
självfinansieringsgrad över 100 % och att inga nya lån behövs för budgetens genomförande. 
Kommunfullmäktige har bemyndigat kommunstyrelsen att låna upp till 100 miljoner kronor för 
budgetens genomförande. 

Bruttosjälvfinansieringsgraden (exklusive exploateringen och finansiella investeringar) uppgår 
till 173,7 procent för kommande perioden 2021-2024. Bruttosjälvfinansieringsgraden beräknas 
genom sammanslagning av medel från årets verksamhetsresultat exklusive avskrivning, i 
förhållande till de planerade investeringarna (exklusive finansiella investeringar). Genomförs en 
investering påverkas driftkostnaderna genom ökade kapitaltjänstkostnader (avskrivning och 
ränta). 

Soliditeten, eget kapital i relation till tillgångarna, visar kommunens långsiktiga 
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betalningsförmåga, och uttrycks normalt i procent. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen 
väntas vara stabil och något ökande under planperioden (från drygt 53 % år 2022 till 59 % år 
2024). 

Pensionsförpliktelsen som ligger utanför balansräkningen beräknas uppgår till 145 mnkr den 1 
januari 2023 och väntas kommande år minska långsamt i absoluta tal, mätt i kronor per invånare 
sjunker den ännu snabbare. 

Avgifter och interna priser 

Kommunfullmäktige fastställer kommunala avgifter. För budgetår 2023 har nämnderna 
möjlighet att höja externa avgifter upp till 5 procent för interna priser får priser justeras upp till 3 
procent. 

Finansiering för budgetens genomförande 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt vid behov 
nyupplåna upp till 100 miljoner kronor under 2023. 

Känslighetsanalys 

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

Känslighetsanalys, miljoner kronor  Miljoner kr 

Utdebitering skatt, förändring med 10 öre +/- 5,6 

Befolkning, förändring med 100 personer +/- 5,9 

Utjämning och statsbidrag, förändring med 1 % +/- 1,4 

Löner, förändring med 1 % +/- 6,5 

Prisförändring varor och tjänster med 1 % +/- 8,5 
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Resultatbudget och –plan 
 

(Belopp i mnkr) Budget Budget Plan Plan Plan 

 2022 2023 2024 2025 2026 

       
Verksamhetens intäkter 301,5 318,0 314,4 310,8 307,2 

Verksamhetens kostnader -1 523,4 -1 594,1 -1 653,4 -1 703,7 -1 757,5 

Avskrivningar -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 
Verksamhetens nettokostnader ¹ -1 259,9 -1 314,1 -1 377,0 -1 431,0 -1 488,3 

       
Skatteintäkter 1 114,0 1 170,5 1 255,0 1 326,4 1 405,0 

Generella statsbidrag och utjämning ² 171,9 137,0 140,8 140,7 126,0 
Verksamhetens resultat 26,0 -6,6 18,8 36,1 42,8 

       
Finansiella intäkter 15,0 18,5 11,5 11,5 11,5 

Finansiella kostnader -6,8 -6,9 -7,1 -7,3 -7,5 
Resultat efter finansiella poster 34,3 5,0 23,2 40,3 46,8 

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

       
Årets resultat 34,3 5,0 23,2 40,3 46,8 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 34,3 5,0 23,2 40,3 46,8 

       
Specificering vissa poster        
       
¹Verksamhetens nettodriftskostnad       
Nämndernas externa intäkter -222,0 -222,0 -222,0 -222,0 -222,0 
Exploateringsnetto -30,0 -40,0 -36,0 -32,0 -28,0 
Exploateringsersättning  -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 
Riktade statsbidrag -10,4 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 
Generella statsbidrag 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 
Avgifter förskola -25,6 -25,8 -26,1 -26,3 -26,6 
Avgifter äldreomsorg -6,7 -6,7 -6,8 -6,9 -6,9 
Hyresintäkter -6,9 -6,9 -7,0 -7,1 -7,1 
Nämndernas budgetramar exkl kapitaltjänstkostnad 1 510,4 1 583,5 1 641,8 1 692,0 1 745,6 
Pensionsutbetalningar 7,5 9,1 10,0 10,2 10,3 
KS medel för bokslutsreglering & medel vid 
investering 2,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
KS aktiv personalpolitik 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Kompensation nämnder aktiv personalpolitik åren efter  0,0 0,0 0,0 0,0 
KS förändrings- och inovationsstöd 6,3 4,0 4,0 4,0 4,0 
KS skola 1:1 (datorer) 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Avskrivningar 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 
Finansiell leasing, implicit ränta -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 
Interna poster -4,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 
Summa 1 259,9 1 314,1 1 377,0 1 431,0 1 488,3 
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²Generella statsbidrag och utjämning       
Inkomstutjämning 57,2 82,1 81,8 99,2 100,8 
Kostnadsutjämning 60,3 27,3 32,7 23,5 14,2 
Regleringsavgift/bidrag 54,4 30,5 30,4 23,3 17,3 
Lss-utjämning -38,0 -42,7 -43,8 -45,0 -46,1 
Fastighetsavgift 38,0 39,8 39,8 39,8 39,8 
Summa 171,9 137,0 140,8 140,7 126,0 

 

 

Balanskravsbudget Budget Budget Plan Plan Plan 

 2022 2023 2024 2025 2026 

       
Årets resultat 34,3 5,0 23,2 40,3 46,8 
avgår samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
tillägg för realisationsvinster enligt undantag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
tillägg för realisationsförlust enligt undantag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
tillägg för orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
avgår återföring av realiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 34,3 5,0 23,2 40,3 46,8 
avgår medel till resultatutjämningsreserv 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
tillägg medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets balanskravsresultat 34,3 5,0 23,2 40,3 46,8 
avgår synnerliga skäl att inte återställa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Balanskravsresultat från tidigare år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa negativt ackumulerat balanskravsresultat 34,3 5,0 23,2 40,3 46,8 

       
Balanskravsresultat att reglera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Balansbudget och finansieringsanalys 
(Belopp i mnkr) Budget Budget Plan Plan Plan 

 2022 2023 2024 2025 2026 

       
Anläggningstillgångar 908 1013 1028 1038 1033 
Omsättningstillgångar 315 270 297 341 433 
Summa tillgångar 1 223 1 283 1 325 1 379 1 466 

       
       
Eget kapital 732 832 860 924 1011 
I. Årets Resultat 34,3 5,0 23,2 40,3 46,8 
II. Resultatutjämningsreserv 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
III: Övrigt Eget Kapital 658,1 756,7 766,8 813,3 894,0 
Avsättningar 8 9 10 10 10 
Långfristiga skulder 227 187 187 187 187 
Kortfristiga skulder 255 255 268 258 258 
Summa skulder och eget kapital 1 223 1 283 1 325 1 379 1 466 

       
Soliditet i % 59,9% 64,8% 64,9% 67,0% 68,9% 

       
Soliditet inkl ansvarsförbindelser 48,7% 53,5% 54,0% 56,8% 59,7% 

      
      
Finansieringsanalys      
(Belopp i mnkr) Budget Budget Plan Plan Plan 

 2022 2023 2024 2025 2026 

       
Årets resultat 34,3 5,0 23,2 40,3 46,8 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 38,0 51,5 51,5 51,5 51,5 
Kortfristiga fordringar (ökning -/minskning+) 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Exploateringsfastigheter & lager (ökning -
/minskning+) 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 
Kortfristiga skulder (ökning+/minskning-) 15,0 0,0 13,0 -10,0 0,0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 93,8 57,5 88,7 82,8 99,3 

       
Investeringar i materiella tillgångar -45,0 -51,0 -53,0 -48,0 -33,0 
Förvärv av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Försäljning av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Försäljning av materiella 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -43,0 -51,0 -53,0 -48,0 -33,0 

       
Nyupptagna av lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amortering av skulder för finansiell leasing -13,5 -13,5 -13,5 -13,5 -13,5 
Amortering av långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13,5 -13,5 -13,5 -13,5 -13,5 

       
Förändring av likvida medel 37,3 -7,0 22,2 21,3 52,8 
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Pensioner      
 Budget Budget Plan Plan Plan 
Pensionsskuldens förändring 2022 2023 2024 2025 2025 

       
Ansvarsförbindelse (avser tid före 1998)       
inkl. löneskatt, mnkr 136,6 145,4 145,0 140,8 135,5  

      
Årliga pensionsutbetalningar       
inkl. löneskatt, tkr 7 500 9 111 10 027 10 182 10 320 

      
      
Ekonomiska nyckeltal och skattesats      
 Budget Budget Plan Plan Plan 

 2022 2023 2024 2025 2025 

       
Årets resultat, mnkr 34,3 5,0 23,2 40,3 46,8 

Nettodriftskostnader i procent av  
skatteintäkter och utjämning 97,3% 99,6% 98,3% 97,3% 96,9% 

Årets resultat i procent av finansnetto,  
skatteintäkter och utjämning  2,7% 0,4% 1,7% 2,7% 3,1% 
Soliditet (eget kapital i % av samma tillgångar) 59,9% 64,8% 64,9% 67,0% 68,9% 
Soliditet inklusive pensionsåtagande före 1998 48,7% 53,5% 54,0% 56,8% 59,7% 
Långfristiga skuld mnkr 227,0 187,0 187,0 187,0 187,0 
Nettoinvesteringar, mnkr 43,0 51,0 53,0 48,0 33,0 

Bruttosjälvfinansieringsgrad  
investeringar (ej finansiella) 160,6% 110,8% 141,0% 191,3% 297,9% 

      
      
Kommunal skattesats, kr      
 Budget Budget Plan Plan Plan 

 2022 2023 2024 2025 2026 

       
Knivsta kommun 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 
Regionskatt Uppsala Län* 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 
Summa skattesats 32,62 32,62 32,62 32,62 32,62 

       
Medlem i Svenska Kyrkan 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
Begravningsavgift 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
Summa skattesats inkl kyrkoavgift 33,91 33,91 33,91 33,91 33,91 
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Driftsbudget nämnder 
Nämnderna tilldelas ett internt kommunbidrag som skall täcka verksamheternas nettokostnader. 
En verksamhet kan budgeteras på flera nämnder, exempelvis så återfinns kostnader för 
infrastruktur hos såväl samhällsutvecklingsnämnden som bygg- och miljönämnd, kostnader för 
vård och omsorg hos socialnämnden och samhällsutvecklingsnämnden. 

Budgettilldelningen beräknas med hänsyn till volymförändringar och politiska prioriteringar. 
Nämnderna erhåller även en indexering av de ekonomiska ramarna som kompensation för pris- 
och löneutveckling. Nämndernas resultat budgeteras till 0 mnkr. Det totala kommunbidraget för 
2022 uppgår till cirka 1,36 miljard kronor, en ökning med 6 procent jämfört mot året innan 
(indexering, volym och politiska prioriteringar). 

  2023 2024 2025 2026 

Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd 199 272 202 950 206 413 210 949 

Samhällsutvecklingsnämnden 46 687 48 094 49 367 50 651 

Socialnämnden 343 910 361 205 377 186 393 216 

Utbildningsnämnden 758 123 792 530 822 246 852 112 

Bygg- och miljönämnden 9 646 9 888 10 104 10 326 

Övriga nämnder 2 342 3 300 2 453 3 707 

Summa 1 359 980 1 417 967 1 467 769 1 520 961 

 

Indexeringen 2023 är generellt 3 procent. Indexeringen innebär i praktiken ett 
effektiviseringskrav på verksamheterna eftersom SKR:s befarar ett prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) under budgetår 2023 med nära 6 %. 

Knivsta fortsätter att växa och flera verksamheter får ökade resurser men får också ett större 
uppdrag till följd av befolkningstillväxten. För att uppnå ekonomi i balans kommer 
verksamheterna våga förändra och utveckla processer, samt pröva alla kostnaderna som inte 
direkt är förknippade med uppdraget. Ökad lokaleffektivitet (samordning/förtätning) kommer 
också vara aktuellt för att frigöra medel till verksamheten för kärnuppdraget. 

De största investeringsutgifterna ligger under samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för 
exploatering och kommunens infrastruktur. Detaljerad investeringsplan återfinns i Bilaga 1. 

  2023 2024 2025 2026 

Kommunstyrelsen 52 300 48 775 46 050 45 775 

Samhällsutvecklingsnämnden 98 400 161 300 183 900 146 700 

Bygg- och miljönämnden 1 000 1 500 1 000 2 000 

Socialnämnden 1 100 1 100 1 100 1 100 

Utbildningsnämnden 4 545 3 820 3 445 3 620 

Summa investeringar kommun 157 345 216 495 235 495 199 195 
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Finansförvaltning 

Alla nämnder erhåller kommunbidrag från en finansiell enhet, benämnd finansförvaltning. 
Ansvaret för finansförvaltningens räkenskaper vilar på Kommunstyrelsen. Skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning, bidrag, vissa riktade statsbidrag. 

Exploateringsnettot är nettot av intäkter och kostnader för verksamheten. Kostnaderna är normalt 
utgifter för markvärdet och utbyggnad av infrastruktur (allmän platsmark). Dessa kostnader är 
normalt finansierade av exploatörer, så kallad exploateringsersättning för allmän platsmark. 
Under perioden 2023-2026 uppgår det totala nettot till 160 miljoner kronor, i genomsnitt 40 
miljoner kronor per år. 

Finansnetto består av finansiella intäkter (utdelningar från kommunala bolag och 
borgensavgifter) och finansiella kostnader (räntekostnader lån). 

Vidare bokförs ett internt personalomkostnadspålägg (PO) som en intäkt mot finansförvaltningen 
som ska bekosta arbetsgivaravgifter och pensioner, syftet med ett pålägg är att förenkla den 
ekonomiska planeringen för verksamheten, deklaration av arbetsgivaravgifter etc hanteras 
centralt och motsvarar intäkten för PO. 

Nämndernas kommunbidrag är den största kostnaden och motsvarar begreppet nettokostnad som 
används bland olika nyckeltal. Kostnader för bokslutsreglering och finansiering av drift vid 
investering finns budgeterade centralt under finansförvaltningen, avsättning är 5,5 miljoner 
kronor per år. En avstämning mot faktiskt utfall görs i boksluten och regleras mot respektive 
nämnd (utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnden och socialnämnden). Om den 
planerade volymen blir lägre faktiskt utfall regleras det genom en återbetalning av 
kommunbidrag till finansförvaltningen. 

Budgetposten kommunstyrelsen innovation och förändringsmedel avser medel för att stimulera 
till innovation, utveckling och förändring. Budgeten är minskad till 4 mnkr, 2 mnkr har flyttats 
till förvaltningen och kommundirektören för beslut om mindre åtgärder.  

  



 § 153 Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 - KS-2022/578-1 Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 : Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 - teknisk budget

Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023 samt planeringsramar 2024-2026 28(60) 

Finansförvaltningen under kommunstyrelsen 

 Budget 
2022 

Budget 
2023 

plan 
2024 

plan 
2025 

plan 
2026 

 

INTÄKTER       
Kommunalskatt*  1 104 156 1 170 467 1 255 017 1 326 370 1 405 048 

Inkomstutjämning 57 212 82 145 81 761 99 151 100 824 

Kostnadsutjämning 60 306 27 276 32 747 23 464 14 199 

Regleringsavgift/strukturbidrag 54 403 30 509 30 350 23 316 17 303 

Lss-utjämning -37 973 -42 672 -43 842 -45 013 -46 077 

Slutavräkning 9 874      
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko. 
Utjämning 1 247 978 1 267 724 1 356 034 1 427 289 1 491 298 

Fastighetsavgift 37 969 39 755 39 755 39 755 39 755 

       
Exploateringsnetto (Knivsta+Alsike) 30 000 40 000 36 000 32 000 28 000 

Exploateringsersättningar allmän platsmark  6 000 6 000 6 000 6 000 
Riktade statsbidrag Maxtaxa fsk/fritids (till 
Utbildningsnämnden) 10 370 5 500 5 500 5 500 5 500 
Riktade statsbidrag Äldreomsorg  
(till Socialnämnden)  5 000 5 000 5 000 5 000 

PO-pålägg (intern) 162 521 161 976 163 595 165 231 166 883 

SUMMA exploatering och statsbidrag 202 891 218 476 216 095 213 731 211 383 

       

 Budget 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 

plan 
2025 

plan 
2026 

 

KOSTNADER       
Kommunbidrag/nettokostnad -1 287 269 -1 359 980 -1 417 967 -1 467 769 -1 520 961 

KS uppsiktsplikt, bokslutsreglering etc -2 500 -5 500 -5 500 -5 500 -5 500 

KS attraktiv arbetsgivare (löneöversyn) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

KS förändrings- och innovationsstöd -6 260 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

KS skola 1:1 (datorer) -5 750      
Arbetsgivaravgifter  -120 372 -120 576 -121 782 -123 000 -124 230 

Pension, årets intjänade individuella del -25 337 -25 590 -25 846 -26 104 -26 365 

Pensionsförsäkringsavgifter -7 141 -7 212 -7 284 -7 357 -7 431 

Övriga pensionskostnader -510 -515 -520 -525 -530 

Löneskatt (24,26%) -8 161 -8 083 -8 163 -8 245 -8 327 

Pensionsutbetalningar (skuld före 1998) -7 500 -9 111 -10 027 -10 182 -10 320 

SUMMA KOSTNADER -1 471 800 -1 541 567 -1 602 089 -1 653 682 -1 708 665 

       
FINANSIELLA intäkter & kostnader       
Internränta 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Utdelning (KKHAB Kommuninvest) 10 902 10 000 3 000 3 000 3 000 

Externa finansiella intäkter 4 100 8 500 8 500 8 500 8 500 

Externa finansiella kostnader -750 -850 -1 050 -1 250 -1 450 

SUMMA FINANSNETTO 17 252 20 650 13 450 13 250 13 050 

       
ÅRETS RESULTAT 34 290 5 038 23 246 40 344 46 822 

       
Över/underskott budget 2,7% 0,4% 1,7% 2,7% 3,1% 

Skattesats 20:91 20:91 20:91 20:91 20:91 
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Kommunstyrelsen 

Driftbudget 

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den 
leder samt samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Ett 
annat ansvarsområde är att leda utvecklingen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och bolags verksamheter. 

Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontor, ekonomikontor, kultur- och fritidskontor 
och personalkontor som är styrelsens förvaltning och ska med helhetssyn driva de långsiktiga 
och strategiska framtidsfrågorna. Kontoret stödjer även övriga kontor och förtroendevalda med 
beslutsunderlag. 

Räddningstjänsten är en del av kommunförbundet Attunda. Lönecentrum i Tierp är en 
lönenämnd i samarbete med Tierps och Älvkarleby kommun. IT-nämnden är ett samarbete med 
Hebys, Tierps, Älvkarlebys och Östhammars kommuner. 

Kommunstyrelsen hanterar även de viktiga fritids- och kulturfrågorna samt verksamheten i 
Centrum för Idrott och Kultur, genom Kultur- och Fritidsutskottet. Verksamheterna är aktivitets- 
och föreningsbidrag, fritidsanläggningar, allmän kultur, bibliotek, kulturskolan och 
ungdomsverksamheten. Andra verksamheter är exploatering, näringsliv, folkhälsa och 
konsumentrådgivning. Kommunstyrelsens arbetsutskott är också personalutskott och 
digitaliseringsutskott. 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Nettokostnad i tkr      

      

Kommunstyrelse      

KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 490 5 655 5 796 5 924 6 054 

Partistöd 403 403 403 403 403 

Övrig politisk verksamhet 2 874 2 960 3 034 3 101 3 169 

Räddningstjänst 15 707 16 178 16 582 16 947 17 320 

Totalförsvar och samhällsskydd 1 354 1 777 1 821 1 861 1 902 

Folkhälsa och hållbar utveckling 1 383 1 424 1 460 1 492 1 525 

Näringsliv och marknadsföring 3 103 3 396 3 481 3 558 3 636 

Exploateringskontor 6 633 6 832 7 003 7 157 7 314 

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 2 300 2 369 1 128 153 156 

Konsumentrådgivning och energirådgivning 266 274 281 287 293 

Budget & Skuldrådgivning 174 179 183 187 191 

Allmän fritid 3 809 3 825 3 928 4 022 4 116 

Idrotts- & fritidsanläggningar 47 729 55 850 57 246 58 505 59 792 

Bibliotek 8 963 9 232 9 463 9 671 9 884 



 § 153 Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 - KS-2022/578-1 Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 : Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 - teknisk budget

Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023 samt planeringsramar 2024-2026 30(60) 

Allmän Kultur 1 472 1 516 1 554 1 588 1 623 

Ungdomsverksamhet 3 949 4 067 4 169 4 261 4 355 

Kulturskola 5 139 5 293 5 425 5 544 5 666 

Kommunledningskontor 25 421 30 384 31 144 31 829 32 529 

Innovationskontor 2 500 0 0 0 0 

Ekonomikontor 10 763 11 086 11 363 11 613 11 868 

HR-kontor 8 040 8 281 8 488 8 675 8 866 

Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 156 3 251 3 332 3 405 3 480 

Fackliga kostnader 1 717 1 769 1 813 1 853 1 894 

Lokalförsörjning 2 261 3 567 3 656 3 736 3 818 

Kommunhus 3 206 0 0 0 0 

IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp 
& Heby) 17 868 18 404 18 864 19 279 19 703 

Stärkt stöd till kärnverksamhet 1 350 1 300 1 333 1 362 1 392 

Ospecificerat 1 000     

      

Summa Kommunstyrelsen 188 030 199 272 202 950 206 413 210 949 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Driftbudget 

Samhällsutvecklingsnämnden har det övergripande ansvaret för all fysisk- och teknisk planering 
i kommunen. I uppdraget för nämnden ingår förutom översiktsplan att som ett led i 
stadsplaneringen ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis trafik, blå- och 
grönplan, samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. 

En viktig del i Knivstas utveckling är att samtidigt som tätorterna växer hållbart så ska hela 
kommunen leva. Investeringar i framtida och befintlig mark och yta är en väsentlig del av 
Knivstas fortsatta utveckling och finansiering. 

Park- och naturvård, gator och trafik, bostadsanpassning, avfallshantering samt detalj- och 
översiktsplanering är de verksamhetsområden som ingår i nämndens ansvar. 

Kommunen ska växa varsamt med kvalitet för Knivstas invånare där koppling mellan stad, natur 
och landsbygd är tydlig. 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Nettokostnad i tkr      

      

Samhällsutvecklingsnämnden      

Nämndkostnader 1 602 
1 650 1 691 1 728 1 766 

Gator, vägar 26 629 30 551 31 428 32 222 33 023 

Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -3 158 -1 658 -1 658 -1 658 -1 658 

Parker och Naturvård 6 793 7 089 7 351 7 589 7 825 

Teknisk planering 3 858 3 444 3 530 3 608 3 687 

Översiktsplan (planprogram) 2 074 2 106 2 159 2 206 2 255 

Stadsbyggnad (detaljplaner) 646 965 989 1 011 1 033 

Miljöutveckling 535 551 565 577 590 

Bostadsanpassning 1 931 1 989 2 039 2 084 2 130 

Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 

Vindkraftverk 0 0 0 0 0 

Ospecificerat 800 0 0 0 0 

      

Summa Samhällsutvecklingsnämnden 41 710 46 687 48 094 49 367 50 651 
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Valnämnd 

Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Allmänna val till 
riksdag, regioner och kommun sker under 2026 och EU-parlamentet 2024. 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Nettokostnad i tkr      

      

Valnämnd 1 100 0 900 0 1 200 

Överförmyndarnämnd 

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

  2022 2023 2024 2025 2026 

Nettokostnad i tkr      

      

Överförmyndarverksamhet 1 372 1 413 1 448 1 480 1 513 

Kommunrevision 

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

  2022 2023 2024 2025 2026 

Nettokostnad i tkr      

      

Kommunrevisionen 902 929 952 973 994 
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Socialnämnd 

Driftbudget 

Nämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, 
arbetsmarknad och flyktingmottagande. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den 
verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva, liksom de åtaganden som 
kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 

Verksamhet hemtjänst och delegerad HSL avser endast den verksamhet som bedrivs inom lagen 
om valfrihet (LOV), all övrig verksamhet såsom trygghetslarm, nattpatrull etc. inkluderas inom 
verksamheten vård och omsorg enligt SOL och HSL. 

Förebyggande arbete är fortsatt ett prioriterat område som också omfamnar social hållbarhet i 
agenda 2030. Devisen är att ett långsiktigt arbete leder till lägre samhällsekonomiska kostnader 
och förbättrade levnadsvillkor. I Socialnämndens budget har det riktade statsbidraget för 
äldreomsorg tillförts. 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Nettokostnad i tkr      

      

Socialnämnd      

Nämnd- och styrelseverksamhet 1 361 1 402 1 437 1 469 1 501 

Vård och omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL 23 768 26 683 30 271 33 585 36 707 

Vård och omsorg i särskilt/ annat boende 
SoL/HSL 94 977 102 079 104 584 106 905 109 257 

LOV - hemtjänst och delegerad HSL 40 181 40 346 43 446 46 070 48 751 

Förebyggande verksamhet SoL 4 182 4 007 4 107 4 197 4 289 

Insatser LSS i ordinärt boende 32 563 36 040 36 941 37 754 38 585 

Insatser LSS i boende med särskild service 44 491 51 674 55 405 59 148 63 076 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 5 187 5 343 5 477 5 597 5 720 

Individ & familjeomsorg, öppenvård och stöd 28 210 26 056 26 707 27 295 27 895 

Individ & familjeomsorg, vård och stöd 
institution/annat boende 34 836 35 299 37 475 39 473 41 397 

Individ & familjeomsorg, ekonomisk bistånd 8 560 9 317 9 550 9 760 9 975 

Flyktingmottagande 692 1 013 1 038 1 061 1 084 

Arbetsmarknadsåtgärder 4 807 4 651 4 767 4 872 4 979 

Ospecificerat 0 0 0 0 0 

      

Summa Socialnämnd 323 815 343 910 361 205 377 186 393 216 
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Volymer 

Hemvården har tidigare år bokslutsregleras, från 2021 redovisas en budgeterad volym, om 
volymen ökar erhålls ett tillskott i budgeten motsvarande ökningen eller tvärtom 
(volymuppräkning). 

För ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig assistans bokslutsregleras 
volymen fortsatt vilket innebär att den planerade volymen stäms av mot verkligt utfall. Om det är 
fler brukare erhålls ett tillskott av resurser eller tvärtom. 

   2022 2023 2024 2025 2026 

Vård och omsorg enligt SoL och HSL 
hemtjänst 

Timmar 81 000 85 000 90 000 94 000 98 000 

Insatser enligt LSS och SFB 
(Försäkringskassan) 

Antal 
personer 24 22 23 24 25 

Utbildningsnämnd 

Driftbudget 

Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnomsorg, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare. 

Skolan ska vara en säker och trygg plats i samklang med Agenda 2030 om god utbildning för 
alla. 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Nettokostnad i tkr      

      

Utbildningsnämnd      

Nämndkostnader 1 503 1 548 1 587 1 622 1 658 

Förskola, barn 1-5 år 183 100 191 127 202 146 211 650 222 529 

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 393 258 410 247 426 493 441 538 455 607 

Grundsärskola 11 177 16 456 17 482 18 480 19 500 

Gymnasieskola, internt 7 926 7 452 7 940 8 415 8 901 

Gymnasieskola, externt 109 069 116 964 122 195 125 531 128 577 

Gymnasiesärskola 4 345 4 475 4 587 4 688 4 791 

Vuxenutbildning & SFI 9 567 9 854 10 100 10 322 10 549 

Ospecificerat 256 0 0 0 0 

      

Summa Utbildningsnämnd 720 776 758 123 792 530 822 246 852 112 
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Volymer 

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

   2022 2023 2024 2025 2026 

Förskola, barn 1-5 år Antal 1 322 1 340 1 385 1 421 1 466 

Servicegrad förskola procent 93 93 93 93 93 

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg Antal 3 230 3 241 3 289 3 334 3 369 

Gymnasieskola, internt Antal 54 44 46 48 50 

Gymnasieskola, externt Antal 910 952 970 976 978 

       

Förskola, barn 1-5 år á-pris 138 492 142 618 145 978 148 940 151 826 

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg á-pris 121 752 126 600 129 692 132 435 135 235 

Gymnasieskola, internt á-pris 146 778 169 364 172 609 175 313 178 020 

Gymnasieskola, externt á-pris 119 856 122 926 125 938 128 675 131 484 

Obligatorisk särskola, egen regi á-pris 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Bygg och miljönämnden 

Driftbudget 

Bygg och miljönämnden ansvarar för bygglovshandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, 
miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd och trafikplanering. Nämndens verksamheter är i hög 
grad avgiftsfinansierade. 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Nettokostnad i tkr      

      

Bygg- och miljönämnd      

Nämndkostnader 1 224 1 261 1 293 1 321 1 350 

Stadsbyggnad 5 254 5 412 5 547 5 669 5 794 

Trafikplanering 274 282 289 295 301 

Serveringstillstånd 59 61 63 64 65 

Miljö- och hälsoskydd 2 553 2 630 2 696 2 755 2 816 

Ospecificerat 200 0 0 0 0 

      

Summa Bygg- och miljönämnd 9 564 9 646 9 888 10 104 10 326 
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Ekonomistyrningsprinciper 

God ekonomisk hushållning 

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

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

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

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

årsredovisning och delårsrapport. 

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

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

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

Budgetdisciplin 

Det är av stor vikt att alla verksamheter, nämnder med flera genomför sitt uppdrag inom givna 
ekonomiska ramar. Därför ska styrelse och nämnder besluta om en verksamhetsplan där både 
verksamhetsmål och budget fastställs senast 31 december året innan budgetåret startar och 
anmäls till kommunfullmäktige. Tillsammans bidrar detta till att kommunens finansiella mål 
uppnås. 

Verksamheternas samlade resultat presenteras för nämnden via månatliga ekonomiska 
prognoser. Visar den samlade bilden för nämnden ett underskott har nämnden en skyldighet att 
vidta åtgärder. En handlingsplan för att hantera den ekonomiska obalansen ska då upprättas, 
innehållande konkreta åtgärder, analys och konsekvens av åtgärd, samt beslutas av nämnd. 
Vidare ska kommunstyrelsen underrättas om handlingsplanen och hur arbetet med att genomföra 
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åtgärderna fortgår till dess att ekonomi i balans råder för nämnden. 

Balanskrav och resultatutjämningsreserv 

Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter balanskravsjusteringar och förändring av 
resultatutjämningsreserv. Balanskravsjusteringar ska bestå av realisationsvinster med vissa 
undantag, vissa realisationsförluster, orealiserade förluster i värdepapper och orealiserad åter 
återföring av förluster i värdepapper. Syfte med balanskravet är att kommuner och regioner ska 
säkerställa en god ekonomisk hushållning. 

Resultatutjämningsreserven i Knivsta Kommun är avsedd för att skapa trygga och stabila 
ekonomiska förutsättningar med hänsyn till kommunens särskilda förutsättningar. Det kan 
handla om att utjämna svängningar i intäkterna över konjunkturcyklerna, hantera förändrade 
ekonomiska förutsättningar på grund av statliga beslut eller som ett verktyg vid hög 
befolkningstillväxt. 

Allt över 1 procent av det årliga överskottet får avsättas till resultatutjämningsreserven. Taket för 
hur stort belopp som sammanlagt får finnas i reserven vid utgången av varje redovisningsår är 
maximalt 10 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 

Regler och principer för budgetramar 

Kommunfullmäktiges beslut om budgeten är fastställande av de ekonomiska ramar och mål som 
skall gälla för de olika delarna av den kommunala verksamheten. Budgeten fördelas och beslutas 
på sådant sätt att den är oberoende av vilken organisation som kommunen väljer att jobba efter 
och vilken driftform som väljs. Indelningen i verksamhetsområden (block) följer i stort den 
uppdelning som görs i kontoplanen Kommun-Bas. Inom beslutade anslag har nämnder och 
styrelse till uppgift att sköta den löpande verksamheten. 

De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränsen och 
förutsätter optimalt resursutnyttjande. Om nämnd eller styrelse under löpande verksamhetsår 
finner att man inte kan fullgöra anförtrodd verksamhet, inom ramen för av kommunfullmäktige 
beviljat anslag, mål och resultatkrav ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav 
prioriteras. 

Budgetramarna är en nettokostnadsram avseende driftbudgeten, nämnderna beslutar om nivån på 
externa intäkter i samband med nämndens internbudget och verksamhetsplan. 

Omfördelning inom verksamhetsblock kan beslutas av respektive nämnd och ska anmälas till 
ekonomiavdelningen. Uppföljning av driftbudgetar görs från februari till oktober (uppehåll under 
juni) och ska beslutas av respektive nämnd och anmälas till kommunstyrelsen. 

Omfördelning mellan verksamhetsblock ska beslutas dels av nämnd/ styrelse och dels av 
kommunfullmäktige. 

Regler och principer vid bokslutsreglering 

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

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

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

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

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

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

 faktiska kostnadsökningen som exploateringsinvesteringar genererar för gata och park i 
kapitaltjänstkostnader. 

Vid antalsregleringen för förskola, grundskola och internt gymnasium uppgår regleringen per 
barn respektive elev till à-priset minskat med 25 tkr. Avdraget avser fasta kostnader utöver 
barn/elevpeng och lokalpeng, som inte påverkas av volymen under pågående budgetår. 

Vid regleringen av individintegrerade elever uppgår regleringen per elev till 200 tkr. 

Budgeterade medel för köpta elevplatser inom extern gymnasieskola, obligatorisk grundsärskola 
och gymnasiesärskola kan inte omdisponeras till annan verksamhet utan nytt 
kommunfullmäktigebeslut. 

Regler och principer för investeringar 

Beviljad investeringsutgift är bunden till ett projekt och är ett utgiftstak. Om det befaras att en 
investering inte kan genomföras inom beviljat anslag och ingen möjlighet finns till 
omdisponering mellan nämndens beviljade investeringsprojekt, åligger det berörd nämnd att föra 
ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan besluta om utökad ram via 
omdisponering av KS ofördelade investeringsmedel, alternativt vidare till kommunfullmäktige 
för utökade investeringsramar. 

Investeringar innebär inte per automatik en utökad driftbudget för eventuella ökade 
kapitaltjänstkostnader. För investeringar/ anläggningstillgångar utgår internränta på bokfört 
värde. Alla förändringar mellan projekt och disponering av ofördelade medel ska beslutas av 
respektive nämnd/ styrelse och ska anmälas till ekonomiavdelningen. Uppföljning av 
investeringsprojekt utfall och prognos görs i bokslut (delår- och årsbokslut) och beslutas av 
respektive nämnd samt anmäls till kommunstyrelsen. 
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Resursfördelningsmodell 

Resursfördelningsmodellen syftar till att ge kommunens verksamheter kompensation för 
inflation, omvärldsförändringar och ökade volymer i takt med att kommunens befolkning växer 
och därmed det kommunala servicebehovet. 

Indexuppräkning 

SKR bedömer pristrycket i kommunal verksamhet varje år (inflation och kvalitet). Med 
utgångspunkt i pristrycket ska en avvägning göras mellan kompensation för ökade kostnader och 
krav på effektivisering göras. Indexuppräkningen av de ekonomiska ramarna per verksamhet är 
differentierad. 

Politiskt betingade förändringar 

Politiken bestämmer ambitionsnivån och prioriteringar. I den årliga omvärldsspaningen påvisar 
förvaltningen på viktiga aktuella förändringar eller annan viktig information att ta hänsyn till i 
budgetprocessen. Vidare lämnas en ekonomisk bedömning av förändringens art. Denna 
information hanteras som ”politiskt betingade förändringar” genom avdrag eller tillägg i 
budgeten. 

Volymuppräkning 

Volymuppräkningen grundar sig i den befolkningsprognos som årligen revideras med hjälp av 
statistik från SCB och byggnationsplaner i kommunen. 

Verksamheter som erhåller volymuppräkning: 

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

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

Kommunstyrelsen 

Summa 
plan  

2023-2026 

Flerårs-
projekt 

totalutgift 

Tillägg 
projekt 
budget 

Utgift 
2022 

Utgift 
2023 

Utgift 
2024 

Utgift 
2025 

Utgift 
2026 

Innovation /digitalisering 4 000  
   1 000 1 000 1 000 1 000 

Fritid och kultur           
Kultur 450     150 75 150 75 
Fritid  2 800     700 700 700 700 
Digitalt museum  300  

 0 300 0 0 0 

Konst, underhåll och inventarier 800  
 200 200 200 200 200 

  
 

        
Tillväxtkontoret  

 
        

Inventarier kommunhus 300     0 100 100 100 
Utveckling kommunhus 4 000 10 000 4 000 6 000 4 000 0 0 0 
Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig 4 000   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig 2 000   500 500 500 500 500 
Strategiska markförvärv 100 000   4 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

  
 

        
Gemensam stödverksamhet  

 
        

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

Webbutveckling  1 500   500 500 500 250 250 
Intranät/virtuell arbetsplats 250   500 250 0 0 0 
Ärendehanteringssystem (P360) 800   200 200 200 200 200 
Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm) 1 500   500 500 500 250 250 
Nämndprocessen 200   200 0 0 200 0 
IT infrastruktur IT-centrum (utbyte och utveckling) 12 000   3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen) Rest IT 8 000   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Ekonomisystem 4 000 4 000    1 500 2 500   
 

 
         

KS ofördelade investeringsmedel 40 000   7 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
SUMMA Kommunstyrelsen 192 900 14 000 4 000 27 100 52 300 48 775 46 050 45 775 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Summa 
plan  

2023-2026 

Flerårs-
projekt 

totalutgift 

Tillägg 
projekt 
budget 

Utgift 
2022 

Utgift 
2023 

Utgift 
2024 

Utgift 
2025 

Utgift 
2026 

Innovation /digitalisering 4 000  
   1 000 1 000 1 000 1 000 

Gata   
 

        
Reinvestering bef. Gatunät 17 000   5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 
Belysning 11 500   4 000 4 000 2 500 2 500 2 500 
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 12 000   3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 60 000   0 0 30 000 30 000 0 
Cykelinfrastruktur 5 000   3 000 2 000 1 000 1 000 1 000 
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv. 10 000 20 000  10 000 10 000 0 0 0 
Cykelramper, ny järnvägsbro 20 000 20 000  0 15 000 5 000 0 0 
Forngravsvägen 0         

 

Park           

Friluftsåtgärder Kölängen 1 000   0 0 1 000 0 0 
Renovering bef anläggningar 3 200   800 800 800 800 800 

Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram 4 000   1 000 1 500 1 500 1 000 0 
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 1 200   200 400 200 400 200 
Exploatering (allmän platsmark)   

        
Sågen/Centrum 75 000 97 000  22 000 11 000 16 000 36 000 12 000 
Västra Knivsta 150 500 175 500  25 000 17 000 44 000 47 000 42 500 
Östra Knivsta 17 100 19 100  2 000 2 000 100 5 500 9 500 
Nor 10 500 13 000  2 500 2 500 2 000 3 500 2 500 
Alsike 152 500 183 500  31 000 13 000 37 000 36 000 66 500 
AR/Brunnby 35 000 45 000  10 000 10 000 12 000 12 000 1 000 
Avfall           

Återvinningscentral ospecificerat 800   200 200 200 200 200 

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 590 300 573 100 0 120 200 98 400 161 300 183 900 146 700 
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Bygg- och miljönämnden 

Summa 
plan  

2023-2026 

Flerårs-
projekt 

totalutgift 

Tillägg 
projekt 
budget 

Utgift 
2022 

Utgift 
2023 

Utgift 
2024 

Utgift 
2025 

Utgift 
2026 

Innovation /digitalisering 1 500  
 500 500 500 500 0 

Stadsbyggnad 3 000  
 0 500 0 500 2 000 

Miljö 1 000  
 0 0 1 000 0 0 

SUMMA Bygg- och miljönämnden 5 500 0 0 500 1 000 1 500 1 000 2 000 

  
 

        
Socialnämnden  

 
        

Inventarier 400  
 100 100 100 100 100 

Innovation /digitalisering 4 000  
 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

SUMMA Socialnämnden 4 400 0 0 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
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Utbildningsnämnden 

Summa 
plan  

2023-2026 

Flerårs-
projekt 

totalutgift 

Tillägg 
projekt 
budget 

Utgift 
2022 

Utgift 
2023 

Utgift 
2024 

Utgift 
2025 

Utgift 
2026 

Innovation /digitalisering 4 000  
   1 000 1 000 1 000 1 000 

Alsike skola, Inventarier och läromedel 600  
 200 150 150 150 150 

Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel 550  
 200 200 150 100 100 

Långhundra förskola, Inventarier & läromedel 280  
 70 70 70 70 70 

Långhundra skola, Inventarier & läromedel 400  
 100 100 100 100 100 

Lagga skola, Inventarier & läromedel 400  
 100 100 100 100 100 

Ängbyskolan, Inventarier och läromedel 500  
 300 200 100 100 100 

Thunmanskolan, Inventarier och läromedel 1 200  
 200 600 200 200 200 

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

400  
 

100 
100 100 100 

100 

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

Högåsskolan, Inventarier och läromedel 1 500  
 150 600 300 300 300 

Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel 1 200  
 200 400 400 200 200 

Segersta skola, Inventarier och läromedel 700  
 250 100 250 100 250 

Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel 300  
 75 75 75 75 75 

Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel 300  
 75 75 75 75 75 

Tallbacken, Inventarier och läromedel 300  
 75 75 75 75 75 

Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel 325  
 75 75 75 75 100 

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

Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel 325  
 75 75 75 75 100 

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

Skolhälsovården, Inventarier och läromedel 200  
 50 50 50 50 50 

Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel 150  
 200 75 0 75 0 

Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier 900     200 250 200 250 

SUMMA Utbildningsnämnden 15 430 0 0 2 720 4 545 3 820 3 445 3 620 

  
 

        
SUMMA INVESTERINGSPLAN 808 530 587 100 4 000 151 620 157 345 216 495 235 495 199 195 
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Bilaga 2 Ägardirektiv - Knivsta Kommunhus AB 
Bolaget ägs av Knivsta kommun, bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin 
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av 
bolagsordningen. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. I ägardirektiv 
tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bo

lagens verksamhet. 

Bakgrund 

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

Det kommunala ändamålet 

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

Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Knivsta kommun. 

Utgångspunkten för detta skall vara de förutsättningar som aktiebolagens koncernregler ger. 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. 

För verksamheten gällande kommunala principer 

Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering 
i bolagets verksamhet. 

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska 
området Knivsta kommun. 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av 
kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. 

Ägardirektiv för dotterbolag 

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

Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och 
dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 § och 9-10 § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 
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Verksamhetsplan och bokslut 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål och budget för 
nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen 
(anmälan till kommunstyrelsen) senast under november månad. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal 
redovisning. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av kommunens budget. 

Styrning och ledning (policy) 

Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet. 

Agenda 2030 är integrerad som en del i bolagets styr- och ledningsmodell. 

Kommunfullmäktiges beslutade policys omfattar även bolaget och ska implementeras. Vid 
motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan 
styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Bolaget ska upprätta riktlinjer som följer 
policyn. Avsteg från beslutade policys ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 

Budgetdirektiv 2023 

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas för att bidra till 
kommunens totala samhällsutveckling. 

Verksamhetsmål 

 Bolaget ska aktivt skapa värden i dotterbolagen genom en aktiv styrning och ledning 
genom ägardirektiven. 

 Bolaget ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och kommunens övriga bolag 
genom gemensamma upphandlingar. 

Ekonomiska och finansiella direktiv  

 Det övergripande och långsiktiga resultatmålet för kommunkoncernen är att i genomsnitt 
uppnå 3 procent avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på kommunkoncernens 
totala egna kapital. 

 Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga 
arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets och kommunkoncernens investeringar och 
fortlevnad, till fromma för bolagets ägare på längre sikt. 

Information och ägardialog 

Kommunstyrelsen ska fortlöpande hållas informerade av styrelsen om bolagskoncernens 
verksamhet. Bolaget ska initiera möten med dotterbolag och kommunen om omständigheterna så 
påkallar. 

Bolaget ska till kommunen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12. 
Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar 
som kan inverka på kommunens verksamhet. 
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Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av 

 protokoll från bolagsstämma 
 protokoll från styrelsesammanträde 
 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 

lekmannarevisor 

Bolagets styrelseordförande och VD samt andra nyckelpersoner i bolaget ska delta och vara 
delaktiga i kommunens årliga budgetprocess. Vidare ska kontinuerligt ägarsamråd mellan 
kommunens ledande företrädare och styrelse ske enligt strukturerat årshjul. 

Informations- och samrådsskyldighet 

Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende 

 Försäljning och förvärv av fastigheter 
 Förvärv av aktieposter i andra bolag 
 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Bilaga 3 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Bolaget ägs indirekt av Knivsta kommun genom moderbolaget koncernmodern Knivsta 
kommunhus AB. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet 
beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av 
direktiv utfärdade av moderbolaget, fastställda av bolagsstämma. Detta ägardirektiv är ett 
komplement till bolagsordningen. I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen 
med bolagens verksamhet. 

Bakgrund 

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

Det kommunala ändamålet 

Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta 
kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och 
förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal 
angelägenhet. 

Föremålet för bolagets verksamhet 

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

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

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

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe och intresse. 

För verksamheten gällande kommunala principer 

Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering 
i bolagets verksamhet. 

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska 
området Knivsta kommun. 

Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader 
som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär 
att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska även ingå 
kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. 

För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på lång sikt 
där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande. 
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Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och 
dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 § och 9-10 § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 

Verksamhetsplan och bokslut 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål och budget för 
nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen 
(anmälan till kommunstyrelsen) senast under november månad. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal 
redovisning. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av kommunens budget. Bolaget ska också till moderbolaget lämna de uppgifter som 
av moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av koncernredovisningen. 

Styrning och ledning (policy) 

Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet. Agenda 2030 
är integrerad som en del i bolagets styr- och ledningsmodell. 

Kommunfullmäktiges beslutade policys omfattar även bolaget och ska implementeras. Vid 
motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan 
styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Bolaget ska upprätta riktlinjer som följer 
policyn. Avsteg från beslutade policys ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 

Budgetdirektiv 2023 

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas för att bidra till 
kommunens totala samhällsutveckling. 

Verksamhetsmål 

Bolaget ska ta fram indikatorer för nedanstående verksamhetsmål samt redovisa resultatet och 
analys i bokslut. Bolaget kan med fördel använda kommunfullmäktiges indikatorer där så är 
lämpligt. 
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Kommunfastigheter ska verka för att bygga hållbar stad och landsbygd 

 Bolaget ska långsiktigt, tillsammans med kommunens lokalförsörjning, säkerställa 
verksamhetsfastigheter för kommunhelheten. Bolaget ska agera proaktivt för att ha 
beredskap för att leverera lösningar inom rimlig tid. 

 Bolaget ska medverka och bidra till att kommunen kan uppfylla målsättningarna i 
fyrspårsavtalet. 

 Konsten är viktig för den sociala hållbarheten, bolaget ska bidra och följa 
Kommunfullmäktiges fastställda program för konstnärlig gestaltning. 

 Bolagetska samverka med socialnämnden av dem identifierade behov av bostäder. 
Målsättningen är att kommunen (Socialnämnden) förfogar upp till var 6:e lägenhet som 
omsätts under året för sociala ändamål. 

Kommunfastigheter ska verka och planera för positiv miljöpåverkan 

 Bolagets fastigheter ska vara långsiktigt hållbara (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) och 
uppföras/underhållas med låg klimatpåverkan. 

 Fastigheterna ska vara långsiktigt hållbara ur energi- och miljösynpunkt med särskild 
tonvikt på energiförbrukningen. 

 Bolaget ska bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle för ett minskat 
klimatavtryck. 

Kommunfastigheter verksamhet ska kännetecknas av god kvalitet till rimlig kostnad 

 Fastighetsunderhållet ska vara systematiskt för att säkerställa god standard och 
ändamålsenliga lokaler för de kommunala verksamheterna. 

 För friställda lokaler och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, ska bolaget vara 
aktiv genom att hyra ut lokaler externt, avyttra eller förädla fastigheter. 

 Kommunkoncernen ska ha kostnadseffektiva verksamheter och processer. Bolaget ska 
effektivera genom förenklingar, införande av ny teknik etc. 

 Bolaget uppdras att förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt särskilda 
överenskommelser som tecknas mellan parterna. 

 Bolaget ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag 
genom medverkan i gemensamma upphandlingar. 

Ekonomiska och finansiella mål  

 Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga 
arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för 
såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. 

 Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att över tid uppgå till 3 procent 
avkastning av omsättningen (resultat efter skatt). 

 Den synliga soliditeten i bolaget ska över tid uppgå till 10 procent (tillåten variation +/-3 
procent). Bolagen ska även upplysa om den verkliga soliditeten. 
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Information och ägardialog 

Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska 
initiera möten med moderbolaget och kommunen om omständigheterna så påkallar. 

Bolaget ska till moderbolaget redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12. 
Bolaget ska därvid uppmärksamma moderbolaget på viktigare omständigheter och förändringar 
som kan inverka på bolagets verksamhet. 

Kommunstyrelsen och moderbolaget ska utan dröjsmål få del av 

 protokoll från bolagsstämma 
 protokoll från styrelsesammanträde 
 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 

lekmannarevisor 

Bolagets styrelseordförande och VD samt andra nyckelpersoner i bolaget ska delta och vara 
delaktiga i kommunens årliga budgetprocess. Vidare ska kontinuerligt ägarsamråd mellan 
kommunens ledande företrädare och styrelse ske enligt strukturerat årshjul. 

Informations- och samrådsskyldighet 

Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende 

 Försäljning och förvärv av fastigheter 
 Förvärv av aktieposter i andra bolag 
 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Bilaga 4 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB 
Bolaget ägs indirekt av Knivsta kommun genom moderbolaget koncernmodern Knivsta 
kommunhus AB. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet 
beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av 
direktiv utfärdade av moderbolaget, fastställda av bolagsstämma. Detta ägardirektiv är ett 
komplement till bolagsordningen. I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen 
med bolagens verksamhet. 

Bakgrund 

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

Det kommunala ändamålet 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, 
främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Föremålet för bolagets verksamhet 

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

För verksamheten gällande kommunala principer 

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska 
området Knivsta Kommun. 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. 

Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och 
dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 § och 9-10 § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 
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Verksamhetsplan och bokslut 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål och budget för 
nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen 
(anmälan till kommunstyrelsen) senast under november månad. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal 
redovisning. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av kommunens budget. Bolaget ska också till moderbolaget lämna de uppgifter som 
av moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av koncernredovisningen. 

Styrning och ledning (policy) 

Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet. Agenda 2030 
är integrerad som en del i bolagets styr- och ledningsmodell. 

Kommunfullmäktiges beslutade policys omfattar även bolaget och ska implementeras. Vid 
motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan 
styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Bolaget ska upprätta riktlinjer som följer 
policyn. Avsteg från beslutade policys ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 

Budgetdirektiv 2023 

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas för att bidra till 
kommunens totala samhällsutveckling. 

Verksamhetsmål 

Bolaget ska ta fram indikatorer för nedanstående verksamhetsmål samt redovisa resultatet och 
analys i bokslut. Bolaget kan med fördel använda kommunfullmäktiges indikatorer där så är 
lämpligt. 

Knivstabostäder ska verka för att bygga hållbar stad och landsbygd. 

 Bolaget ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva 
åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer. 

 Bolaget ska medverka i bostadsförsörjningen genom att upparbeta byggklar mark för 
kommande byggprojekt. Liksom bevaka behovet av trygghetsboenden med tydligt fokus 
på lägre boendekostnad, genom statlig subvention eller på annat sätt. 

 Knivstabostäder ska medverka och bidra till att kommunen kan uppfylla målsättningarna 
i fyrspårsavtalet. 

 Bolagetska samverka med socialnämnden av dem identifierade behov av bostäder. 
Målsättningen är att kommunen (Socialnämnden) förfogar upp till var 6:e lägenhet som 
omsätts under året för sociala ändamål. 

 Konsten är viktig för den sociala hållbarheten, bolaget ska bidra och följa 
Kommunfullmäktiges fastställda program för konstnärlig gestaltning. 
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Knivstabostäder ska verka och planera för positiv miljöpåverkan 

 Bolagets fastigheter ska vara långsiktigt hållbara (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) och 
uppföras/underhållas med låg klimatpåverkan. 

 Fastigheterna ska vara långsiktigt hållbara ur energi- och miljösynpunkt med särskild 
tonvikt på energiförbrukningen. 

 Bolaget ska bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle för ett minskat 
klimatavtryck. 

Knivstabostäder verksamhet ska kännetecknas av god kvalitet till rimlig kostnad 

 Fastighetsunderhållet ska vara systematiskt för att säkerställa god standard och 
långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna. 

 Kommunkoncernen ska ha kostnadseffektiva verksamheter och processer. Bolaget ska 
effektivera genom förenklingar, införande av ny teknik etc. 

 Bolaget ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag 
genom medverkan i gemensamma upphandlingar. 

Ekonomiska och finansiella mål  

 Det övergripande och långsiktiga resultatmålet ska över tid uppgå till minst 5 procent 
avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital. 

 Den synliga soliditeten i bolaget ska uppgå till minst 25 procent över tid. Bolagen ska 
även upplysa om den verkliga soliditeten. 

 Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga 
arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för 
såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. 

Information och ägardialog 

Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska 
initiera möten med moderbolaget och kommunen om omständigheterna så påkallar. 

Bolaget ska till moderbolaget redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12. 
Bolaget ska därvid uppmärksamma moderbolaget på viktigare omständigheter och förändringar 
som kan inverka på bolagets verksamhet. 

Kommunstyrelsen och moderbolaget ska utan dröjsmål få del av 

 protokoll från bolagsstämma 
 protokoll från styrelsesammanträde 
 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 

lekmannarevisor 

Bolagets styrelseordförande och VD samt andra nyckelpersoner i bolaget ska delta och vara 
delaktiga i kommunens årliga budgetprocess. Vidare ska kontinuerligt ägarsamråd mellan 
kommunens ledande företrädare och styrelse ske enligt strukturerat årshjul. 
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Informations- och samrådsskyldighet 

Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende 

 Försäljning och förvärv av fastigheter 
 Förvärv av aktieposter i andra bolag 
 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Bilaga 5 Ägardirektiv - Gredelinen KB 
Bolaget ägs indirekt av Knivsta kommun genom moderbolaget koncernmodern Knivsta 
kommunhus AB och Kommunfastigheter i Knivsta AB. Bolaget är en del av kommunens 
verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver 
av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av moderbolaget, fastställda av 
bolagsstämma. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. I ägardirektiv 
tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 

Bakgrund 

Gredelinen Kommanditbolag är ägare av kommunhusfastigheten, Kommunfastigheter i Knivsta 
AB förvaltar fastigheten och bolaget. 

Det kommunala ändamålet 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, förvalta och utveckla 
kommunhusfastigheten. 

Föremålet för bolagets verksamhet 

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

Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och 
dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 1 § och 9-10 § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 

Verksamhetsplan och bokslut 

Bolaget ska inkluderas i Kommunfastigheter i Knivsta AB’s fastställa verksamhetsplan. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal 
redovisning. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av kommunens budget. Bolaget ska också till moderbolaget lämna de uppgifter som 
av moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av koncernredovisningen. 

Styrning och ledning (policy) 

Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet. Agenda 2030 
är integrerad som en del i bolagets styr- och ledningsmodell. 

Kommunfullmäktiges beslutade policys omfattar även bolaget och ska implementeras. Vid 
motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan 
styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Bolaget ska upprätta riktlinjer som följer 
policyn. Avsteg från beslutade policys ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
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Budgetdirektiv 2023 

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas för att bidra till 
kommunens totala samhällsutveckling. 

Verksamhetsmål 

Bolaget är en egen juridisk person, men avser endast en fastighet, kommunhuset. Därför lyder 
indirekt bolaget under samma verksamhetsmål och ekonomiska mål som Kommunfastigheter i 
Knivsta AB. 

Ekonomiska och finansiella mål  

 Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att över tid generera ett positivt resultat 
om 500 tusen kronor per år. 

 Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga 
arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för 
såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. 

Information och ägardialog 

Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska 
initiera möten med moderbolaget och kommunen om omständigheterna så påkallar. 

Bolaget ska till moderbolaget redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12. 
Bolaget ska därvid uppmärksamma moderbolaget på viktigare omständigheter och förändringar 
som kan inverka på bolagets verksamhet. 

Kommunstyrelsen och moderbolaget ska utan dröjsmål få del av 

 protokoll från bolagsstämma 
 protokoll från styrelsesammanträde 
 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 

lekmannarevisor 

Bolagets styrelseordförande och VD samt andra nyckelpersoner i bolaget ska delta och vara 
delaktiga i kommunens årliga budgetprocess. Vidare ska kontinuerligt ägarsamråd mellan 
kommunens ledande företrädare och styrelse ske enligt strukturerat årshjul. 

Informations- och samrådsskyldighet 

Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende 

 Försäljning och förvärv av fastigheter 
 Förvärv av aktieposter i andra bolag 
 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Bilaga 6 Kommunfullmäktiges program för utförare 
Inledning 

Kommunen är huvudman för all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs i 
egen regi eller om den genom avtal överlämnats till en privat utförare. Kommunen är därmed 
skyldig att följa upp och kontrollera inte enbart egna verksamheter utan även verksamheter som 
bedrivs i privat regi i enlighet med kommunallagen. 

Kommunfullmäktige ska därför besluta om ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare för varje mandatperiod. I programmet 
ska det anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas 
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Programmet vänder sig till utförare av kommunalt finansierad verksamhet och i synnerhet 
privata utförare. Aktualisering och uppdatering av programmet görs i mål och budget varje år. 

Mål för verksamheten 

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

Programmets omfattning 

Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar, det vill säga inom alla 
verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och fritid, skola och förskola, hälso- och 
sjukvård, gator och park, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur etc. 
Programmet riktar sig främst mot kommunala verksamheter som tydligt riktar sig till och rör 
invånarna. Det kan handla om såväl hela verksamheter (exempelvis särskilda boende för äldre) 
som delar av en verksamhet med stor betydelse för invånaren/brukaren (exempelvis 
måltidsverksamhet och lokalvård i skolan). 

Mål och riktlinjer för uppföljning 

Generella mål för uppföljning 

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

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

 Utveckla och förbättra styrning, till exempel genom att ändra avtalsskrivningar och 
förbättra informationen och den löpande dialogen med utförarna. 
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Generella riktlinjer för uppföljning 

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

 Styrelse och nämnder ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för 
uppföljningsarbetet. 

 Kontroll och uppföljningsarbetet av verksamhet som drivs i egen regi ska utformas på 
liknande sätt som för privata utförare gällande den egen regi som verkar inom samma 
regelverk och konkurrerar med privata utförare. 

Definition av utförare 

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har 
hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika företagsformer som 
aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idébundna organisationer etc. 

Med privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunal bolag. Inte heller avses stiftelse 
som kommunen ensam eller tillsammans med någon annan bildat eller förening där kommunen 
bestämmer tillsammans med någon annan. 

Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande (LOU, LUF) eller 
genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med de privata utförarna. 

Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för 
verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning. 

Konkurrensneutralitet 

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

Allmänhetens insyn 

Av kommunallagen framgår att kommunen ska se till att när avtal sluts med privat utförare så 
ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 
insyn i den verksamhet som lämnats över. 

Nämnder ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 
insyn i den verksamhet som lämnas över till utföraren. Det ska i avtalet skrivas in att utföraren 
ska lämna information som kommunen begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter 
begränsas till att omfatta sådana uppgifter som inte strider mot lag eller författning eller anses 
utgöra företagshemligheter. 

Den information som begärs in ska ha en koppling till upphandlingen och avtalet samt den 
kommunala verksamhet som utförs. Information som kan begäras kan exempelvis röra kvalitet, 
avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, miljöarbete, integration, jämställdhet och 
årsredovisning. 

Allmänheten ges inte rätt att direkt få ut handlingar av utföraren utan det är endast kommunen 
som kan begära ut uppgifter. De uppgifter som kommunen erhållit blir allmänna handlingar i 
kommunen. 
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Informationsskyldighet 

Kommunens informationsskyldighet framgår av kommunallagen som stadgar att när enskilda 
personer kan välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga utförare. 
Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig. Nämnderna ansvarar att 
informationsskyldigheten uppfylls via information på kommunens hemsida. Information ska 
finnas om den egna verksamheten och om privata utförares verksamheter som finns inom 
kommunen. 

Nämndernas ansvar 

Enligt kommunallagen ska nämnderna ”var och en inom sitt ansvarsområde se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller 
när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 3:16 har lämnats över till 
någon annan”. 
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att 
detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med utförare. 

Vidare ansvar nämnderna för att utarbeta en uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet ska följas upp i enlighet med detta programs mål och riktlinjer. Planen ska normalt 
vara en bilaga till nämndens internkontrollplan och ska omfatta samtliga utförare oavsett 
driftsform. 

Granskningar och uppföljningar ska genomföras på ett systematiskt sätt och ändamålsenligt sätt. 
Resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas i nämnden, vidare ska 
resultaten bidra till kvalitetsutveckling av nämndernas verksamheter. 

Återrapportering till kommunfullmäktige 

Återrapporteringen av nämndernas arbete med uppföljningar sker via den årligt återkommande 
uppföljningen av internkontrollplan arbetet för nämnderna till kommunfullmäktige. 



 § 153 Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 - KS-2022/578-1 Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 : Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 - teknisk budget

Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023 samt planeringsramar 2024-2026 60(60) 

Bilaga 7 Interna tjänster gemensamma förvaltningen 

Tjänst 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Kommunstyrelse      

Exploateringskontor 215 221 225 230 235 

Planering verksamhetslokaler 22 23 23 24 24 

Idrotts- & fritidsanläggningar 93 96 98 100 102 

Allmän Kultur 71 73 74 75 77 

      

Samhällsutvecklingsnämnd      

Gator, vägar 250 258 263 268 273 

Trafikövervakning 37 38 39 40 41 

Parker & Naturvård 60 62 63 64 65 

Teknisk planering 531 547 558 569 580 

Detaljplaneverksamhet 72 74 75 77 79 

Avfallsverksamhet 215 221 225 230 235 

      

Socialnämnd      

Vård & omsorg enl SOL och HSL 1 068 1 100 1 122 1 144 1 167 

Insatser enl LSS och Lass 357 368 375 383 391 

Förebyggande verksamhet 76 78 80 82 84 

Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 622 641 654 667 680 

Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 233 240 245 250 255 

      

Utbildningsnämnd      

Förskola, barn 1-5 år 821 846 863 880 898 

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 672 692 706 720 734 

Gymnasieskola, externt 74 76 78 80 82 

Vuxenutbildning SFI 20 21 21 21 21 

      

Bygg- och miljönämnd      

Stadsbyggnad 444 457 466 475 485 

Miljö- och hälsoskydd 227 234 239 244 249 

      

Totalt nämndernas kommunbidrag 6 180 6 366 6 492 6 623 6 757 

 



 § 154 Motion 2022:09 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) - Mobilfri skola  - KS-2022/232-5 Motion 2022:09 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) - Mobilfri skola  : Tjänsteutlåtande 2022-09-21

Sida 1 av 2 

   
 

  
Handläggare 
Siobhán Górny, 
kommunsekreterare  

Tjänsteskrivelse 
2022-09-21 

Diarienummer 
KS-2022/232 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2022:09 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) 
– Mobilfri skola  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslår Liberalerna att kommunfullmäktige ska besluta att införa mobilfria skolor i 
Knivsta från och med hösten 2022. Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 23 mars 
2022, och har beretts av utbildningsnämnden den 7 juni 2022. Utbildningsnämnden föreslår 
att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.  
Ärendets beredning 
Motionen remitterades till utbildningsnämnden för beredning den 13 april 2022. 
Utbildningskontoret har utrett motionen i ett tjänsteutlåtande daterad 2022-05-17 och 
utbildningsnämnden har berett ärendet den 7 juni 2022, § 52.  
Kommunledningskontorets synpunkter 

Utbildningsnämndens utredning 

I tjänsteutlåtandet från utbildningsnämnden daterat 2022-05-17 hänvisas kort till rektorns rätt 
och skyldighet att anta ordningsregler för varje skolenhet. Ordningsreglerna är ett verktyg för 
att skapa en god arbetsmiljö och studiero på skolan. Skollagen (2010:800) reglerar 
ordningsregler i kapitel 5, som har titeln ”Trygghet och studiero”. 

Lagändringar från 2022-08-01 

Den 1 augusti 2022, det vill säga efter det att utbildningsnämnden beredde ärendet, trädde 
flera lagändringar i kraft som syftar till att förstärka arbetet med studiero. Bland annat har nya 
bestämmelser tillkommit i kapitel 5 skollagen som specifikt reglerar mobiltelefonanvändning i 
skolor, 4 a-e §§. Med en förenklad sammanfattning innebär de följande: 
- Vid undervisning får mobiltelefoner och liknande endast förekomma om det sker enligt 

lärarens instruktioner eller som en del av särskilda anpassningar och stöd. 
- Mobiltelefoner får omhändertas för att förebygga störningar i undervisningen och 

förebygga kränkande fotografering, men de ska som huvudregel återlämnas till eleven 
vid lektionspassets slut.  

- Rektorer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och 
fritidshem får besluta, för ett år i taget, att mobiltelefoner och liknande ska samlas in vid 
skoldagens början och lämnas åter vid skoldagens slut. Rektorn eller en lärare får göra 
undantag från regeln för enskilda elevanpassningar eller andra särskilda skäl.  
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- Det ska finnas skriftliga rutiner på varje skolenhet för hanteringen av omhändertagande 

av mobiltelefoner och liknande. Rutinerna beslutas av rektor.  
Av lagrummen framgår att lagstiftaren dels i hög grad reglerat frågan om mobilanvändning i 
skolan, dels överlåtit beslutanderätt i dessa ordningsfrågor till skolans rektor.  

Rektors beslutanderätt 

Rektorn har en självständig ställning i svensk lagstiftning, och det ansvar som rektorn har 
enligt skollagen och andra författningar får inte inskränkas av huvudmannen. Innebörden av 
att bifalla motionen är just ett inskränkande av rektorns befogenheter och skulle med andra 
ord i grunden strida mot lag.  
Det är också viktigt att uppmärksamma att eventuella beslut om att förbjuda 
mobiltelefonanvändande eller att beslagta mobiltelefoner är att betrakta som 
myndighetsutövning mot enskild och besluten kan överklagas i särskild ordning. 
Kommunfullmäktige kan inte fatta beslut som innebär myndighetsutövning mot en enskild 
person.  
Det framgår tydligt i skollagen att rektorn ska anta skriftliga rutiner på området. Om rektorn 
inte följer lagens bestämmelser är det en fråga för skolans huvudman att följa upp. 
Huvudman för de kommunala skolorna är Knivsta kommun, och kommunfullmäktige har i 
reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna överlåtit skolfrågorna till 
utbildningsnämnden.  

Kommunledningskontorets slutsatser 

Förvaltningen gör bedömningen att det vore lagstridigt för kommunfullmäktige att bifalla 
motionen. Det är därför lämpligt om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  
Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 
Analyser är gjorda i utbildningsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-17.  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-09-21 
Beslut från utbildningsnämnden, § 52, 2022-06-07 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Motionen 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
 
 
Daniel Lindqvist   Åsa Franzén 
Kommundirektör   Chef för kommunledningskontoret 
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 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 14 (17)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 

Motion från L - mobilfri skola 

Utbildningsnämnden beslutar  

Motionen anses vara besvarad i och med tjänsteutlåtandet.  

Reservationer 

Anna Koskela-Lundén (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Yrkanden 

Anna Koskela-Lundén (L) yrkar att motionen ska bifallas.   

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; utsänt förslag till beslut samt Anna 
Koskela-Lundéns yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna har till Kommunfullmäktige framlagt en motion med föreslaget beslut om att 
fullmäktige fattar beslut om skolor i Knivsta kommun ska vara mobilfria. Förvaltningen 
bedömer det som att frågan om huruvida mobilförbud ska råda på en skola ska hanteras 
inom ramen för skolans ordningsregler och därmed ett beslut för rektor. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-17  
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Handläggare 
Tapio Liimatainen 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-17 

Diarienummer 
UN-2022/89 

   
 

Utbildningsnämnden 

Motion 2022:09 från Liberalerna om mobilfri skola 
 
Förslag till beslut 
Motionen anses vara besvarad i texten nedan. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har till Kommunfullmäktige framlagt en motion med föreslaget beslut om att 
fullmäktige fattar beslut om skolor i Knivsta kommun ska vara mobilfria.  
Förvaltningen bedömer det som att frågan om huruvida mobilförbud ska råda på en skola 
ska hanteras inom ramen för skolans ordningsregler och därmed ett beslut för rektor. 
 
Bakgrund 
Syftet med motionen är att undvika att lektioner störs av mobiltelefoner och därigenom skapa 
bättre förutsättning för studiero, koncentration samt att möjliggöra för lärare att ägna mer av 
sin tid åt kärnuppdraget dvs undervisning och stöd till elevernas lärande. Syftet är även att 
minska mängden kränkningar där mobiltelefonerna används som verktyg. 
 
Förvaltningen anser att allt som bidrar till att skapa studiero för eleverna och därigenom en 
god arbetsmiljö för såväl medarbetare som elever är av största vikt. Ett av skolornas verktyg 
för att hantera detta är de ordningsregler som rektor fattar beslut om. Skollagen stipulerar att 
ordningsreglernas syfte är att skapa studiero och en trygg lärmiljö. Det är rektorn som, efter 
delaktighet från såväl elever som personal, fattar beslut om ordningsreglerna. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Detta medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys är gjord. 
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-17 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
 
Tapio Liimatainen, 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja x  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Eftersom beslutet anses besvarat i arbetet med ordningsregler på skolorna, där eleverna är 
delaktiga, så påverkar det dem. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Motion 2022-03-23 

Mobilfri skola i Knivsta kommun. 

 

Skolan har en nyckelroll när vi bygger framtidens samhälle. Om skolan ska vara en plats där barn 

skapar sin framtid och tack vare kunskap kan få drömmar att gå i uppfyllelse oavsett bakgrund 

måste undervisningen präglas av studiero. I dagsläget störs lektioner fortfarande av sms, 

mobilspel och sociala medier. Att ständigt bli störd av klasskamrater som sms:ar, chattar, spelar 

eller är närvarande på sociala medier försämrar möjligheten att nå kunskapsmålen och det är 

eleverna med sämst förutsättningar som förlorar mest på stöket i klassrummet. 

Dessutom får lärarna lägga mycket tid i klassrummet för att komma tillrätta med elever som 

använder mobiltelefoner istället för att fokusera på skolarbetet. Tid som lärarna istället skulle 

kunna använda för att hjälpa elever i undervisningen. Vi behöver mobilfira skolor så att lärarna 

ska få ägna sig åt sitt kärnuppdrag, undervisning. 

Utöver detta visar bland annat siffror från Rädda barnen att nätmobbning och trakasserier kryper 

allt lägre ner i åldrarna. Mobiler används inte sällan av elever för att kränka och mobba andra 

elever på sociala medier.  

Elever ska inte hålla på med sina mobiltelefoner på lektionstid utan ska koncentrera sig på 

undervisningen. För att elever ska lära sig mycket är det avgörande att de har goda 

förutsättningar att koncentrera sig på undervisningen. I många andra länder är mobilfria 

undervisningsmiljöer för skolbarnen en självklarhet.  Frankrike bland annat beslöt regeringen 

nyligen att införa ett totalt mobilförbud på alla skolor upp till och med högstadiet, även på 

rasterna. 

Mobilfria skolor skulle bidra till den studiero alla elever har rätt till vidare skulle det även 

förhindra en del kränkningar där mobiltelefonen används som verktyg.  

 

Vi  föreslår: 

- Att kommunfullmäktige beslutar att införa mobilfira skolor i Knivsta kommun 

med start hösten 2022  

 

Anna Koskela-Lundén (L) Ledmot kommunfullmäktige 

Lotta Wiström (L) Ledmot kommunfullmäktige 
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Handläggare 
Siobhán Górny 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-28 

Diarienummer 
KS-2022/560 

   
 

Kommunstyrelsen  

Redovisning 2022 av motioner som inte har beretts inom ett år 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Redovisningen i tjänsteutlåtandet 2022-09-28 är anmäld. 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska ärendet redovisas för 
kommunfullmäktige, som då kan välja att avskriva ärendet från vidare handläggning. 
Avgränsningar 
Den redovisade sammanställningen gjordes den 28 september 2022. Vid sammanställningen 
kontrollerades också om det fanns motioner som visserligen inte uppnått ettårsgränsen just 
vid datumet för sammanställningen, men som snart skulle göra det. Motioner som skulle 
beslutas på fullmäktiges sammanträde i september togs naturligtvis bort från listan.  
Redovisning av oberedda motioner 

Motioner som överskridit ettårsgränsen 

Följande motioner hade överskridit ettårsgränsen den 28 september 2022 eller skulle komma 
att överskrida den på kommunfullmäktiges sammanträde i november 2022:  

Ärendenr Titel Datum för anmälan 
i fullmäktige 

KS-2021/115 Motion 2021:01 från Lennart Lundberg (KNU) och Britta 
Lästh (KNU) - Öka laddkapaciteten i Knivsta kommun 

2021-02-10 

KS-2021/461 Motion 2021:04 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela 
Lundén (L) - Inget stöd till eller samverkan med 
studieförbundet Ibn Rushd 

2021-06-09 

KS-2021/750 Motion 2021:10 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-
Lundén (L) - Utveckla Mora äng till ett besöksmål 

2021-11-24 

Övriga motioner under behandling 

Den här listan tas med för kännedom, och visar vilka andra motioner som var öppna ärenden 
vid tidpunkten för sammanställningen. Av dessa var flera beredda av nämnder eller 
förvaltning och redo att lämnas över till nästa steg.  
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Ärendenr Titel Datum för anmälan 

i fullmäktige 

KS-2022/127 Motion 2022:01 från Monica Lövgren (SD), Hans Nyberg 
(SD) och Johan Helenius (SD) - Bygg en hundrastgård 

2022-02-16 

KS-2022/128 Motion 2022:02 från Lennart Lundberg (KNU) och Pierre 
Janson (KNU) om införande av rabatterade 
pensionärsbiljetter på UL 

2022-02-16 

KS-2022/129 Motion 2022:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-
Lundén (L) - Inför en kulturvecka 

2022-02-16 

KS-2022/149 Motion 2022:04 från Lennart Lundberg (KNU) och Mikael 
Rye-Danjelsen (KNU) - Öka trygghetsperspektivet inom 
samhällsplaneringen 

2022-02-16 

KS-2022/150 Motion 2022:05 från Björn-Owe Björk (KD) - Nollvision för 
hemmasittare 

2022-02-16 

KS-2022/151 Motion 2022:06 från Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström 
(KD), Synnöve Adéll (KD) och Gunnar Gidlund (KD) - 
Återinför Nattis 

2022-02-16 

KS-2022/152 Motion 2022:07 från Björn-Owe Björk (KD), Pontus Lamberg 
(KD), Synnöve Adéll (KD) och Gunnar Gidlund (KD) - Öka 
intäkterna till CIK 

2022-02-16 

KS-2022/232 Motion 2022:09 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela 
Lundén (L) - Mobilfri skola 

2022-03-23 

KS-2022/296 Motion 2022:10 från Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD) och Per Lindström (KD) - Luftkonditionering på 
äldreboenden 

2022-04-27 

KS-2022/370 Motion 2022:11 från Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta 
Wiström (L) - Åtgärder mot skadegörelse 

2022-06-01 

KS-2022/536  Motion 2022:12 från Lennart Lundberg (KNU) - Anordna en 
lokal demokratidag  

2022-08-31 

KS-2022/537  Motion 2022:13 från Synnöve Adéll, Pontus Lamberg, 
Gunnar Gidlund och Per Lindström (alla KD) - Öka 
nattbemanningen på Estrids och Vilhelms gård  

2022-08-31 
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Tillbakadragna motioner efter valet 2022 

Efter valet har följande motioner dragits tillbaka av motionärerna:  
2022-09-26 Motion 2022:02 (Motion från Lennart Lundberg (KNU) och Pierre Janson (KNU) 

om införande av rabatterade pensionärsbiljetter på UL 
2022-10-05 Motion 2022:01 från Monica Lövgren (SD), Hans Nyberg (SD) och Johan 

Helenius (SD) – Bygg en hundrastgård 
2022-10-12 Motion 2022:05 från Björn-Owe Björk (KD) - Nollvision för hemmasittare 
2022-10-12 Motion 2022:10 från Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Per 

Lindström (KD) - Luftkonditionering på äldreboenden 
2022-10-13 Motion 2022:04 från Lennart Lundberg (KNU) och Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 

- Öka trygghetsperspektivet inom samhällsplaneringen 
2022-10-13 Motion 2022:12 från Lennart Lundberg (KNU) - Anordna en lokal demokratidag 
Dessa motioner kommer att avslutas utan vidare hantering.  
Ekonomisk konsekvensanalys 
Det förslag till beslut som finns i tjänsteskrivelsen innebär inga negativa ekonomiska 
konsekvenser. 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
 
Daniel Lindqvist   Åsa Franzén 
Kommundirektör   Förvaltningschef kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Tjänsteutlåtandets förslag till beslut bedöms inte leda till några särskilda konsekvenser för 
barn och unga. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Anna Östergren 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-17 

Diarienummer 
KS-2022/441 

   
 

Kommunstyrelsens 

Utvärdering av redovisat partistöd 2021 och utbetalning av 
partistöd 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistödet för 2021. 

2. Samtliga partier beviljas helt partistöd för budgetår 2023 i enlighet med 

partistödsreglementet (belopp per mandat). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska partier som erhåller partistöd inkomma med redovisning av 

användandet av stödet. Utebliven redovisning kan innebära att partistöd uteblir eller 

minskning vid avvikelser mot partistödsreglementet för efterföljande år. Samtliga partier har 

inkommit med en godtagbar ekonomisk redovisning av partistödet 2021, och därför föreslås 

att alla partier erhåller fullt mandatstöd även för budgetår 2023. Förslaget är därför att ge alla 

partier fortsatt fullt mandatstöd under budgetår 2023. 

 
Bakgrund 
I 2 kap. 9§ första stycket kommunallagen finns den grundläggande befogenheten för 

kommuner och regioner att använda kommunala medel för att ge stöd till partiernas arbete. 

Partistöd är ett ekonomiskt bidrag till politiska parter som syftar till att stärka deras ställning i 

den kommunala demokratin. Lokalt partistöd är enligt lagstiftarens mening avsett för det 

lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. Bestämmelsen är central 

eftersom det är i förhållande till detta ändamål som redovisning och granskning senare ska 

göras. Vidare måste representationskravet vara uppfyllt, det vill säga att alla platser i 

kommunfullmäktige skall ha en ledamot tillsatt under året under förutsättning att kommunens 

riktlinjer för partistöd reglerar detsamma.  
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Sammanställning 2021 och preliminär utbetalning av partistöd 2023 
 

Sammanställning av utbetalt stöd och nyttjat bidrag 2021 

Parti Mandat Utbetalt belopp 
(kr) 

Nyttjat belopp 
(kr) 

Knivsta.Nu 5 50 000 52 096 

Moderaterna 5 50 000 24 810 

Socialdemokraterna 5 50 000 79 942 

Kristdemokraterna 4 40 000 23 553 

Sverigedemokraterna 4 40 000 27 566 

Centerpartiet 3 30 000 25 692 

Liberalerna 2 20 000 4 600 

Miljöpartiet 2 20 000 2 945 

Vänsterpartiet 1 10 000 19 907 

 
Verksamhetsåret 2021 betalades 310 000 kronor ut till partierna (10 000 kronor per mandat). 

Alla partier har inkommit med en ansedd godtagbar redovisning av stödet för år 2021, samt 

uppfyllt övriga villkor i det lokala partistödsreglementet.  

Preliminär utbetalning av partistöd 2023 

Parti Prel. Mandat Prel. Belopp (kr) 

Knivsta.Nu 9 117 000 

Socialdemokraterna 5 65 000 

Moderaterna 4 52 000 

Sverigedemokraterna 4 52 000 

Kristdemokraterna 3 39 000 

Centerpartiet 2 26 000 

Vänsterpartiet 2 26 000 

Liberalerna 1 13 000 

Miljöpartiet de gröna 1 13 000 
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Av redovisningen framkommer inget som ger anledning till minskat eller indraget partistöd för 

2023, varpå det föreslås att fullt mandatstöd betalas ut för verksamhetsåret 2023 enligt den 

nya mandatfördelningen efter valet (utbetalning sker i mars/april 2023). Partistödet utgår 

också efter den nya nivån som är fastställd till 13000 kr per mandat och totalt kan 403 000 kr 

i partistöd utbetalas. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ingen ekonomisk konsekvens eftersom partistödet föreslås betalas ut enligt budgeterat 

belopp. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjort enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
 
 
 
 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Partistödet är ett bidrag till de lokala partierna för att främja den lokala demokratin och har 
således ingen påverkan på barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Marie Nilsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-23 

Diarienummer 
KS-2022/573 

   
 

Kommunstyrelsen 

Rivning av byggnader på Vrå 1:85 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att planera för och därefter om 

erforderliga tillstånd givits utföra rivning av byggnader på fastigheten Vrå 1:85. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att under 2022 påbörja rivning av Boängsvägen 6 till en 

kostnad om 700 000 kronor. Beräkning av kostnaden för Boängsvägen 4 avvaktas med 
till 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Två av byggnaderna som kommunen förvärvade av Alsike Fastighets AB 2021 är i behov av 
rivning. De ligger öster om järnvägen inom det kommande stationsläget i Alsike. I ett första 
skede, under 2022, avses rivning av den större byggnaden, ett före detta sjukhem, som är 
oljeuppvärmt. En översiktlig dokumentation över fastigheterna kommer genomföras. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun förvärvade i december 2021 samtliga fastighetstillgångar från Alsike 
Fastighets AB. Eftersom dessa fastigheter har ingått i Alsikes planerade utbyggnad har de 
behandlats som omsättningstillgångar/rivningsfastigheter. Byggnaderna har varit uthyrda 
med rivningskontrakt, dvs utan besittningsskydd, och över tid underhållits sparsamt. Två av 
dessa byggnader är nu utflyttade och är i sådant skick att förvaltningen bedömer att de nu 
borde rivas och inte hyras ut igen. Om byggnaderna rivs så kommer det att underlätta 
planeringar för det framtida stationsläget och kommunen riskerar inte att byggnaderna nyttjas 
av obehöriga och blir ett tillhåll, vilket är viktigt ur ett ansvarsperspektiv. 
 
Planen är att påbörja rivning av Boängsvägen 6 under 2022 och avvakta med rivningen av 
Boängsvägen 4 till 2023 då förhoppningsvis den pågående dödsboutredningen är klar. 
 
Byggnaderna är belägna på Boängsvägen 4 och Boängsvägen 6 (fd sjukhem). Båda ligger 
öster om järnvägen intill den befintliga järnvägsbron och det kommande stationsläget i 
Alsike.  
 
Boängsvägen 4 består av en putsad huvudbyggnad på totalt ca 210 kvm samt biyta på 56 
kvm, bestående av garage och förråd med byggår 1959. Huset är uppfört som ett 
generationsboende med gemensam entré och trapp upp till den mindre lägenheten. På 
gaveln finns även en tillbyggnad i trä innehållande en mindre lägenhet med kokskåp. 
Byggnaden värms med direktverkande el. 
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Boängsvägen 6 består av två äldre byggnader med värde år 1929. Huvudbyggnaden som är 
putsad har en boyta på ca 280 kvm fördelat på två våningar med källare. Byggnaden som är 
uppförd som sjukhem består av smårum med ett gemensamt kök i bottenvåningen. Den 
mindre byggnaden på ca 86 kvm har träfasad och byggd i suterräng med garage i källaren. 
Denna byggnad har mest nyttjats som förråd. Huvudbyggnaden värms med olja och den 
mindre byggnaden med direktverkande el. 
 
Kostnaden för rivningen uppskattas till 700 000 kronor och beräknas i huvudsak kunna rivas 
under 2022.  
 
En översiktlig dokumentation över byggnaderna är beställd. Rivningen avvaktas i väntan på 
dokumentationens färdigställande. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Rivningen ryms inom budgeterad ram för exploateringsnetto på finansförvaltningen. Rivning-
en väntas öka värdet på markinnehavet vid en framtida avyttring. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Se bilaga. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Karta där byggnader som ska rivas är markerade. 
Foto Boängsvägen 4 
Foto Boängsvägen 6 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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Antonio Ameijenda 
Tillväxtchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet bedöms inte få någon inverkan 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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1:975

o

40 0 40 [m]

Kartredovisning är inte exakt och har ingen rättsverkan

23 september 2022Fastighetskarta
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Från: Marja Erikson <Marja.Erikson@upplandsmuseet.se> 
Skickat: Tuesday, October 11, 2022 7:37 PM 
Till: Marie Nilsson 
Ämne: Sv: Offert Alsike del av Vrå 1:85 
Bifogade filer: Offert översiktlig dokumentation fastighet vid Alsike station.pdf 
 
Hej, 
Här är offert för det arbetet som du/Lena Larsson efterfrågade. 
Bekräfta per mail om uppdraget är aktuellt. 
  
Med vänlig hälsning, 
Marja 
  
MARJA ERIKSON  
Avdelningschef Kulturmiljö, fil. dr 
Stiftelsen Upplandsmuseet  
Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala 
Mobil: 072-20 56 125 

 

  
  
  
  
  

Från: Marie Nilsson <Marie.Nilsson@knivsta.se>  
Skickat: den 3 oktober 2022 15:28 
Till: Marja Erikson <Marja.Erikson@upplandsmuseet.se> 
Ämne: Offert Alsike del av Vrå 1:85 
  
Hej! 
Tack för ett bra samtal tidigare i dag. 
  
Jag har fått lite mer information kring vad Lena Larsson, chef för Kultur- och Fritid, efterlyste kring de 
byggnader som planeras att rivas. 
Som jag förstår det önskar hon en ”dokumentation över byggnaderna” och inte en utredning som jag 
uttryckte. 
De byggnader som avses är Boängsvägen 4 och 6, två huvudbyggnader samt två 
komplementbyggnader (garage/förråd). 
  
Vänliga hälsningar 

Marie Nilsson 

TILLVÄXTKONTORET 
Knivsta Kommun 
  
ALSIKE FASTIGHETS AB 
018-34 70 17 
www.alsikebolaget.se 
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2022-10-12

Marja Erikson

Stiftelsen Upplandsmuseet
adress Fyristorg 2, 753 10 Uppsala telefon 018-16 91 00 hemsida www.upplandsmuseet.se postgiro 51 99 35-1 bankgiro 128 1245 org.nr 817600-7071

Knivsta kommun
Att: Marie Nilsson

marie.nilsson@knivsta.se

Offert
Översiktlig dokumentation av fastighet vid Alsike station, Vrå 1:85, Bo-
ängsvägen 4 och 6, Alsike

Upplandsmuseet åtar sig att genomföra rubricerat arbete till en kostnad av 14400

kronor exklusive moms ( 18 000 kr inkl. moms).

Tidsåtgång:

Historisk och antikvarisk bakgrundsbeskrivning 4 h

Dokumentation av fotograf och antikvarie 6 h

Bearbetning och sammanställning rapport 7 h

För Upplandsmuseet

Marja Erikson

Avd.chef Kulturmiljö
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2022-10-12 
Marja Erikson 

 
 

 

 

Stiftelsen Upplandsmuseet 
adress Fyristorg 2, 753 10 Uppsala telefon 018-16 91 00 hemsida www.upplandsmuseet.se postgiro 51 99 35-1 bankgiro 128 1245 org.nr 817600-7071 

 
 
 
Knivsta kommun 
Att: Marie Nilsson 
marie.nilsson@knivsta.se 
 
 
Offert 
Översiktlig dokumentation av fastighet vid Alsike station, Vrå 1:85, Bo-
ängsvägen 4 och 6, Alsike 
 
Upplandsmuseet åtar sig att genomföra rubricerat arbete till en kostnad av 14400 
kronor exklusive moms ( 18 000 kr inkl. moms). 
 
Tidsåtgång: 
Historisk och antikvarisk bakgrundsbeskrivning 4 h  
Dokumentation av fotograf och antikvarie 6 h 
Bearbetning och sammanställning rapport  7 h  
 
 
 
För Upplandsmuseet 

 
Marja Erikson    
Avd.chef Kulturmiljö 
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Handläggare 
Siobhán Górny 

Tjänsteskrivelse 
2022-10-04 

Diarienummer 
KS-2022/128 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2022:02 från Lennart Lundberg (KNU) och Pierre Janson 
(KNU) om införande av rabatterade pensionärsbiljetter på UL - 
återkallande av motion 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslutar ärendet.  
Sammanfattning av ärendet 
Den 7 februari 2022 lämnade Lennart Lundberg (KNU) och Pierre Jansson (KNU) en motion 
till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Knivsta kommun utreder möjligheten att under 
2022 prova ett subventionerat UL-kort för invånare som är 70 år eller äldre.  
Motionärerna meddelade den 26 september 2022 att de drar tillbaka sin motion.  
Ärendets tidigare beredning  
Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde den 26 september 2022. Samma 
dag meddelade motionärerna att de drar tillbaka sin motion.  
Eftersom ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde bör det återkomma som en 
punkt på dagordningen för att formellt avslutas där.  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-10-04 
Skrivelse 2022-09-26, återkallande av motion 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige (för anmälan) 
 
 
 
 
Daniel Lindqvist  Åsa Franzén 
Kommundirektör  Förvaltningschef kommunledningskontoret 
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Från: Lennart Lundberg 
Skickat: Monday, September 26, 2022 4:00 PM 
Till: Siobhán Górny; Britt-Louise Gunnar 
Kopia: pierre.janson@hotmail.com; Pierre Jansson 
Ämne: Återkallande av motion 
 
Hej! 
 
Härmed drar vi tillbaka motion 2002:02 Om införande av rabatterade  pensionärsbiljetter på UL för 
invånare över 70 år. 
 
Vänligen 
 
 
 
Lennart Lundberg och Piere Janson 
Ledamöter av kommunfullmäktige 
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