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Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 

OBS! Tid:  Torsdag den 24 november 2022, kl. 15.00  

Plats:  Tilassalen, Knivsta kommunhus 

Anmälan om förhinder 

Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar kommunsekreteraren 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se  

Distansdeltagande 

Observera att distansdeltagande inte är möjligt på sammanträdet på grund av valärenden. 

Publicering av handlingar på webben 

Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se. Vid frågor, kontakta 
kommunsekreteraren eller knivsta@knivsta.se  

Ombudsval till Sveriges Kommuner och Regioners kongress 2023 

Under en ajournering av sammanträdet genomför fullmäktiges ledamöter val av ombud till 
Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2023. Separat information skickas om detta.   

Budgetdebatt 

Ärendet om mål och budget för nästa år kommer inte att börja innan kl 18.00.  

Förtäring  

Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att avbrytas för en matpaus innan 
budgetärendet, där alla ledamöter och ersättare får möjlighet att beställa en sallad. 
Kommunsekreteraren skickar separat information. 

Webbsändning 

Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.  

 

Välkomna!  

Victor Krusell (KNU), ordförande 
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Föredragningslista 

 
 

Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälnings- och informationsärenden 

a) Anmälda beslut och skrivelser 

 Socialnämndens beslut § 63, 2022-10-06, Redovisning av ej verkställda 
gynnande beslut 

 Socialnämndens beslut § 66, 2022-10-06, Verksamhetsberättelse och 
delårsbokslut 

 Utbildningsnämndens beslut § 77 2022-10-11, Verksamhetsberättelse och 
delårsbokslut för Utbildningsnämnden per 31 augusti 2022 

 Kommunstyrelsens beslut § 152, 2022-10-24, Verksamhetsberättelse och 
delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 

 

5. Ledamöternas frågor   

Beslutsärenden   

6. Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2022 

Beslutsmall 2022-11-07 
Utlåtande delårsbokslut 2022-10-31 samt rapport "Granskning av 
delårsrapport 2022" 
Missiv 2022-10-31 samt rapport "Granskning av effektivitet inom 
äldreomsorg och utbildningsverksamhet" oktober 2022 
 

KS-2022/674 

7. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta 
kommunkoncern 2022 

Beslut från kommunstyrelsen, § 153 2022-10-24 
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta 
kommunkoncern 2022 
 

KS-2022/14 

8. Övriga valärenden, entlediganden och fyllnadsval 

Ärendet inkluderar bordlagda val av lekmannarevisorer.  

KS-2022/10, 
/622, /627, 
/628, /630, 
/631, /632 
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9. Kommunalråd 

Ärendet avser kommunalråd enligt ERS  

KS-2022/617 

10. Nominering av förtroendevalda till Norrvattens 
förbundsstyrelse 2023-2026 

Beslutsmall 2022-11-08 
Skrivelse från Norrvatten om nomineringar 2022-11-01 
Förtydligande skrivelse från Norrvatten 2022-11-02 
 

KS-2022/675 

11. Val av samhällsutvecklingsnämnd 

Valet bordlades av kommunfullmäktige 2022-10-27. 

Beslutsmall  

 

KS-2022/614 

12. Val av ombud till årsmötet i Östra Sveriges luftvårdsförbund 
för perioden 1 januari 2023 till 1 januari 2027 

Valet bordlades av kommunfullmäktige 2022-10-27. 

Beslutsmall 

KS-2022/625 

13. Val av stämmoombud och styrelserepresentant i 
Energikontoret Mälardalen 

Valet bordlades av kommunfullmäktige 2022-10-27. 

Beslutsmall 
 

KS-2022/626 

14. Val av Alsike Fastighets AB:s bolagsstyrelse samt 
lekmannarevisor 

Valet bordlades av kommunfullmäktige 2022-10-27. 

Beslutsmall 

 

KS-2022/629 

15. Val av ombud och ersättare till Mälarens vattenvårdsförbunds 
årsstämma 2023-2026 

Valet bordlades av kommunfullmäktige 2022-10-27. 

Beslutsmall  

 

KS-2022/635 

16. Val av ombud till Fyrisåns vattenförbunds årsstämmor 2023-
2026 

Valet bordlades av kommunfullmäktige 2022-10-27. 

Beslutsmall  

 

KS-2022/636 
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17. Val av ombud till Upplandsstiftelsens årsstämmor 2023-2026 

Valet bordlades av kommunfullmäktige 2022-10-27. 

Beslutsmall 

 

KS-2022/637 

18. Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt 
skattesats 2023 

Beslut från kommunstyrelsen, § 162, 2022-11-07 
Beslut från kommunstyrelsen, § 154, 2022-10-24 
Budgetförslag från KNU och KD 
Budgetförslag från Vänsterpartiet 
Tjänsteutlåtande 2022-10-11 
Bilaga: Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 - teknisk 
budget 
 

KS-2022/578 

19. Revisorernas budget 2023 

PM från kommunfullmäktiges presidium 2022-11-08 

KS-2022/695 

20. Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

Beslut från kommunstyrelsen, § 136, 2022-09-26 
Tjänsteutlåtande 2022-08-29  
Översiktskarta, korrigering av verksamhetsområden 2022-09-14 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 78, 2022-06-13  
Tjänsteutlåtande till SUN 2022-05-13 
Missiv från Knivstavatten 2022-04-20 
Justerat protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-03-15 
Kartunderlag till tjänsteutlåtande 2022-05-13 samt 2022-08-29: 
”Bilaga 1, Verksamhetsområde vatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 2, Verksamhetsområde spillvatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 3, Verksamhetsområde dagvatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 4, Verksamhetsområde vatten, Södra Knivsta” 

”Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta” 

”Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta” 

”Bilaga 6b, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta, 
berörda fastigheter” 

”Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda” 

 

KS-2022/517 

21. Utvärdering av redovisat partistöd 2021 och utbetalning av 
partistöd 2023 

Beslut från kommunstyrelsen, § 157, 2022-10-24 
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
 

KS-2022/441 

22. Kommanditbolagsavtal Gredelinen 

Beslut från kommunstyrelsen, § 139, 2022-09-26 

KS-2022/514 
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Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
Kommanditbolagsavtal 
 

23. Motion 2022:09 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela 
Lundén (L) - Mobilfri skola 

Beslut från kommunstyrelsen, § 155, 2022-10-24 
Tjänsteutlåtande 2022-09-21 
Beslut från utbildningsnämnden, § 52, 2022-06-07 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Motionen 
  

KS-2022/232 

24. Svar på motion från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-
Lundén (L) - Utveckla Mora Äng till ett besöksmål 

Beslut från kommunstyrelsen, § 137, 2022-09-26 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-01 
Motion 2021:10 
 

KS-2021/750 

25. Redovisning 2022 av motioner som inte har beretts inom ett år 

Beslut från kommunstyrelsen, § 156, 2022-10-24 
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 
 

KS-2022/560 
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Beslutsmall 2022-11-07  Diarienummer 
KS-2022/674 

   

 

§ X 

Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot kommentarerna till delårsbokslutet 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges revisorer har granskat kommunens delårsbokslut och lämnat 
kommentarer och en granskningsrapport.  

Underlag för beslut 

Beslutsmall 2022-11-07 
Utlåtande delårsbokslut 2022-10-31 samt rapport "Granskning av delårsrapport 2022" 
Missiv 2022-10-31 samt rapport "Granskning av effektivitet inom äldreomsorg och 
utbildningsverksamhet" oktober 2022 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
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Knivsta kommun  

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

 
Utlåtande avseende delårsrapport per 2022-08-31 
 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i de-
lårsrapporten per 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Reviso-
rernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av 
densamma. 

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det in-
nebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifo-
gad revisionsrapport som utarbetats av PwC. 

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 124,7 mnkr. Det progno-
stiserade resultatet för 2022 uppgår till 79,6 mnkr vilket är 45 mnkr bättre än 
budgeterat. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 49,6 
mnkr. 

Vi bedömer att 

• Delårsrapporten för Knivsta kommun, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  
 

• Att resultatet och den finansiella ställningen i delårsrapporten i allt väsentligt 
är förenliga med de finansiella målen kommunfullmäktige beslutat om. 
 

• Baserat på delårsrapportens återrapportering bedömer vi det vara svårt att 
utifrån den information som lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida 
måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är förenlig med de av fullmäktige 
fastställda målen. Av sju verksamhetsmål prognostiseras att tre kommer 
uppnås och fyra mål kommer delvis att uppnås. 

. 

FÖR KNIVSTA KOMMUNS REVISORER 

 
 
Birger Eriksson  
Ordförande 
 
Bilaga: ”Rapport från granskning av delårsrapport 2022 Knivsta kommun” PwC 
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Rapport från granskning av delårsrapport 2022 Knivsta kommun (2)  PDF (6 sidor, bifogade nedan)

 Ladda ner E68D44EDBFC5C9ACEEEE8427B32072ACAE8592F9D74755093E63E81160A5C0FE
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Deltagare

  KNIVSTA KOMMUN 2120003013 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BIRGER ERIKSSON

Birger Eriksson

2022-10-31 14:04:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Peter Alm
Leveranskanal: E-post
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Granskning av
delårsrapport 2022

Knivsta kommun

Projektledare: Peter Alm

Projektmedarbetare, Lina Jernebring

Revisionsrapport
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Baserat på vår översiktliga granskning har det
inte kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att delårsbokslutet
för Knivsta kommun inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis

Baserat på vår översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att det prognostiserade
resultatet inte skulle vara förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige fastställt i
budget 2022. Samtliga finansiella mål
prognostiseras att uppfyllas.

Baserat på vår översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering anser vi det
vara svårt att utifrån den information som
lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida
måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är
förenlig med de av fullmäktige fastställda
målen. Av redovisningen framgår att av sju
verksamhetsmål prognostiseras att tre uppnås
och fyra mål kommer delvis att uppnås.

1
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Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

Inledning 3

Bakgrund 3

Syfte och revisionsfrågor 3

Revisionskriterier 3

Granskningsresultat 4

Lagens krav och god redovisningssed 4

Iakttagelser 4

Bedömning 4

God ekonomisk hushållning 4

Iakttagelser 4

Bedömning 5

2
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.
Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2022-08-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.Den granskade delårsrapporten kommer att
fastställdes av kommunstyrelsen 2022-10-24 och fullmäktige behandlar delårsrapporten
2022-11-24. Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

3
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 124,7 mnkr. Enligt tidplan kommer Kommunstyrelsen att överlämna
rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige. Det prognostiserade resultatet för helåret
uppgår till 79,6 mnkr vilket är 45,3 mnkr bättre än budgeterat. I utfallet per 31 augusti
och i det prognostiserade resultatet för 2022 ingår exploateringsvinster med 32 mnkr
och utdelning från dotterbolag med 11 mnkr. Exklusive dessa poster uppgår det
prognostiserade resultatet till 37 mnkr vilket är 3 mnkr högre än budget. Resultatutfallet
för perioden har ökat med 69 mnkr i jämförelse med motsvarande period föregående år.
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 9,5 mnkr eller 1,2 % och skatteintäkter,
utjämning mm har ökat med 67 mnkr eller 8,3 %.

Bedömning
Baserat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapportent inte, i allt väsentligt, är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2022.

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2022.

Av redovisningen framgår att de två finansiella målen prognostiseras att uppfyllas. För
målet Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans finns tre indikatorer
som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen. Två av dessa, låneskuld per
invånare och årets resultatet som andel av skatter och generella statsbidrag, bedöms
uppnås. I det prognostiserade resultatet för kommunen ingår exploateringsvinster och
utdelning från dotterbolag med 43 mnkr. Det är positivt att det prognostiserade
resultatet, exkl. dessa poster, överstiger budget. Nettokostnaderna andel av
skatteintäkter, utjämning mm i prognosen utgör ca 95%. För det andra finansiella målet,
Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad,
bedöms att de två indikatorerna kommer att uppnås.

Av redovisningen framgår att av sju verksamhetsmål prognostiseras att tre uppnås och
fyra mål kommer delvis att uppnås. För flera av de indikationer som ligger till grund för

4
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bedömning av måluppfyllelsen har någon mätning/avstämning inte gjorts i
delårsrapporten. Detta gör det svårt att granska och bedöma måluppfyllelsen.

Bedömning

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2022.

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering anser vi det
vara svårt att utifrån den information som lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida
måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är förenlig med de av fullmäktige fastställda
målen i budget 2022.

2022-10-19

Peter Alm
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Knivsta kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av revisionsplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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§ 153   Dnr: KS-2022/14 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Knivsta kommun per 2022-08-31 och 
årsprognos. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i ärendet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

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).  
Verksamhetsuppföljningen består av en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag. Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder gäller under hela 
mandatperioden. Genomförande av uppdragen löper enligt plan och flertalet kommer vara 
slutförda under mandatperioden. 

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar. Det finns ett fel i sifforna i en tabell på sidan 8 
och i avsnittet om årsprognosen på sidan 9 i delårsrapporten. Felen kommer att korrigeras 
innan utskicket till kommunfullmäktige.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisorer 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-26 

Diarienummer 
KS-2022/14 

Ekonomichef   

 

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 63 000 60 000

Låneskuld kronor per invå-
nare

91 900 81 443 87 000 95 000

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

5,9 7,4 14,9 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 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 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 >100 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 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 till 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 ti llitsreform 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 arbetstil lfällen 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.



 § 127 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022 - KS-2022/14-1 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022 : Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 2022 2022-10-24

Kommunfullmäktige, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 20(43)

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 till 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. 



 § 127 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022 - KS-2022/14-1 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022 : Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 2022 2022-10-24

Kommunfullmäktige, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 33(43) 

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 220 077 206 721 200 000 140 000 424 277 184 462 

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0 

Kassa, bank 104 485 97 634 105 649 96 788 139 019 122 831 

Summa omsättningstillgångar 333 630 313 424 314 649 245 857 572 550 316 546 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 1 366 834 1 340 517 1 222 568 1 281 924 3 207 859 2 969 179 
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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 

       

Skulder       

Långfristiga skulder 184 642 189 809 226 957 175 000 1 743 431 1 614 029 

Kortfristiga skulder 283 489 371 455 255 300 250 000 387 60 404 609 

Summa skulder 468 131 561 263 482 257 425 000 2 130 792 2 018 638 

       

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

1 366 834 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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Beslutsmall 2022-11-08  Diarienummer 
KS-2022/675 

   

 

§ X 

Nominering av förtroendevalda till Norrvattens förbundsstyrelse 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Knivsta kommun nominerar XX till Norrvattens förbundsstyrelse.  

Sammanfattning av ärendet 

Norrvattens förbundsstyrelse består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Dessa nomineras av 
medlemskommunerna enligt en proportionalitetsprincip, som anger hur många och vilka 
poster som kommunerna kan nominera till. Namnen på de nominerade skickas till förbundets 
valberedning som sedan formellt lägger ett förslag till förbundets fullmäktige som förrättar 
valet. Knivsta kommun ska nominera en ersättare.  

Det finns inga formkrav på hur kommunen nominerar till förbundsstyrelsen. Det finns inget 
hinder mot att en person som sitter i fullmäktige nomineras till styrelsen. Nomineringen ska 
skickas till Norrvatten senast den 30 november.  

Underlag för beslut 

Beslutsmall 2022-11-08 
Skrivelse från Norrvatten om nomineringar 2022-11-01 
Förtydligande skrivelse från Norrvatten 2022-11-02 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Norrvatten  
 



 § 130 Nominering av förtroendevalda till Norrvattens förbundsstyrelse 2023-2026

 

Norrvatten 

Post Box 2093, 169 02 Solna   Telefon 08-627 37 00   E-post info@norrvatten.se   Webbplats www.norrvatten.se 

Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla  

 

 

 

 

 

 Norrvattens medlemskommuner 

Datum Handläggare 

2022-11-01 Annika Palmgren 

Diarienummer Projektnummer 

NV2022-081  

Nominering av förtroendevalda till förbundsstyrelsen för mandatperioden 2023 – 

2026  

 

Inför förbundsfullmäktiges konstituerande sammanträden den 13 december 2022 ska 

medlemskommunerna lämna förslag på ledamöter och ersättare till förbundsstyrelsen till 

Norrvattens valberedning senast den 30 november 2022. Svaren skickas till Norrvattens 

kansli: annika.palmgren@norrvatten.se.   

 

Förbundsstyrelsen består av 10 ledamöter och 10 ersättare.  

 

Samtliga medlemskommuner har att utse ledamot och/eller ersättare enligt tabell på nästa 

sida. Tabellen grundar sig på proportionalitet mellan medlemskommunerna enligt 

förbundsordningen. Partitillhörighet på föreslagna kandidater ska framgå.  
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Norrvatten 

Post Box 2093, 169 02 Solna   Telefon 08-627 37 00   E-post info@norrvatten.se   Webbplats www.norrvatten.se 

Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla  

 

Kommun 

Ledamöter i 

förbundsfullmäktige 

Ledamot + ersättare 

förbundsstyrelsen 

Vattenmängd 

(m3) 

Danderyd 3 1+0 3174 

Järfälla 7 1+1  

Knivsta 2 0+1  

Norrtälje 3 1+0 2284 

Sigtuna 3 1+0 3996 

Sollentuna 5 1+1  

Solna 6 1+1  

Sundbyberg 4 1+1  

Täby 4 1+1  

Upplands-Bro 3 0+1 2457 

Upplands Väsby 3 1+1 3582 

Vallentuna 3 0+1 2090 

Vaxholm 2 0+1  

Österåker 3 1+0 2745 

Summa 51 10+10  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Norrvatten 

 

 

 

Benkt Kullgard Annika Palmgren 

Ordförande valberedningen Förbundssekreterare 
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Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla  

 

 

 

 

 

 Norrvattens medlemskommuner 

Datum Handläggare 

2022-11-02 Annika Palmgren 

Diarienummer Projektnummer 

NV2022-081  

Förtydligande avseende nomineringar till förbundsstyrelsen 

 

Medlemskommunerna har uppmanats att lämna förslag till ledamöter och ersättare till 

förbundsstyrelsen i Norrvatten. Detta i syfte att kommunerna själva inom ramen för 

pågående förhandlingar kan föreslå kandidater som de finner lämpliga att företräda 

kommunen i förbundsstyrelsen.   

 

Det finns inga krav på formella beslut i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige då detta 

är förslag på kandidater till valberedningen i Norrvatten.  Med inkomna förslag som grund 

utarbetar valberedningen ett förslag till förbundsstyrelse som därefter behandlas i 

Norrvattens förbundsfullmäktige 

 

 

Med vänlig hälsning 

Norrvatten 

 

 

 

Benkt Kullgard Annika Palmgren 

Ordförande valberedningen Förbundssekreterare 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/614 

   

 

§ X 

Val av samhällsutvecklingsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Samhällsutvecklingsnämnden består av X ledamöter och X ersättare.  

2. Kommunfullmäktige väljer följande personer till nämnden för tiden från den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026:  

XX, ledamot  

XX, ledamot osv.  

XX, ersättare  

XX, ersättare  osv.  

Obs! Majoritetens ledamöter och ersättare listas först, innan oppositionens.  

3. Till nämndens presidium väljs:  

XX, ordförande  

XX, 1:e vice ordförande  

XX, 2:e vice ordförande  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige väljer de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och nämnderna och 
bestämmer deras arbetssätt i ett reglemente. Knivsta kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna reglerar inte antalet ledamöter och ersättare.  

Under mandatperioden 2019-2022 har samhällsutvecklingsnämnden bestått av 9 ledamöter 
och 5 ersättare. De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige 
besluta att ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i 
en nämnd utan föregående beredning. 

Underlag för beslut 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 

 

 

 



 § 132 Val av ombud till årsmötet i Östra Sveriges luftvårdsförbund för perioden 1 januari 2023 till 1 januari 2027 - KS-2022/625-1 Val av ombud till årsmötet i Östra Sveriges luftvårdsförbund för perioden 1 januari 2023 till 1 januari 2027 : Val av ombud till årsmötet i Östra Sveriges luftvårdsförbund för perioden 1 januari 2023 till 1 januari 2027

Sida 1 av 1 

   
 

  

Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/625 

   

 

§ X 

Val av ombud till årsmötet i Östra Sveriges luftvårdsförbund för perioden 1 januari 
2023 till 1 januari 2027 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer som ombud: 

XX, ordinarie ombud 

XX, ersättare 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening. På årsmötet har kommuner som är 
medlemmar i luftvårdsförbundet enligt stadgarna en röst per påbörjat 14 500 invånare av det 
år då val till kommunfullmäktige senast ägt rum. Mandatperioden räknas från 1 januari året 
efter allmänna val till 1 januari året närmast efter nästa allmänna val. För ombud till årsmötet 
ska en ersättare också väljas. Det finns inga formkrav på hur ombud ska utses.  

Underlag för beslut 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Östra Sveriges luftvårdsförbund 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/626 

   

 

§ X 

Val av stämmoombud och styrelserepresentant i Energikontoret Mälardalen  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer för perioden 1 januari 2023–31 december 2026:  

XX, stämmoombud 

XX, styrelserepresentant 

Sammanfattning av ärendet 

De regionala energikontoren samordnas nationellt via Energikontoren Sverige och europeiskt 
via Fedarene, och deras syfte är att öka takten i arbetet med att minska klimatpåverkan. Till 
Energikontoret Mälardalen ska kommunfullmäktige utse ett ombud till stämmorna och en 
styrelserepresentant. Stämman väljer sedan de utsedda styrelserepresentanterna till olika 
uppdrag. Ombudet och styrelserepresentanten kan inte vara samma person. Det är praktiskt 
att utse dem för en hel mandatperiod, men kommunen får välja period.  

Underlag för beslut 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Energikontoret  
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/629 

   

 

 

§ X 

Val av Alsike Fastighets AB:s bolagsstyrelse samt lekmannarevisor 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande personer till Alsike Fastighets AB:s styrelse, för tiden 
från närmaste årsstämma till och med den årsstämma som följer närmast efter nästa val 
till kommunfullmäktige:  

XX, ordförande 

XX, vice ordförande 

XX, ledamot 

Ev osv 

2. XX väljs till lekmannarevisor för samma tid.  

3. XX väljs till lekmannarevisorssuppleant för samma tid.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse, inklusive ordförande och vice ordförande, 
utses av Knivsta kommunfullmäktige. Styrelsen ska bestå av 1-5 ledamöter och högst 5 
ersättare. Kommunfullmäktige ska också utse en lekmannarevisor och en suppleant för 
samma mandatperiod som styrelsen. Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn vara 
någon av de revisorer som fullmäktige valt för att granska verksamheten enligt 
kommunallagen12 kapitlet 4 §.  

Alsike Fastighets AB är under avveckling, men en styrelse behöver formellt väljas tills 
avvecklingsprocessen är klar.  

Underlag för beslut 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Alsike Fastighets AB 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/635 

   

 

§ X 

Val av ombud och ersättare till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer som ombud:  

X, ordinarie 

X, ersättare  

Sammanfattning av ärendet 

Vattenvårdsförbundet arbetar för en bredare samverkan och representation i 
vattenvårdsarbetet kring Mälaren. Knivsta kommun väljer ett ordinarie ombud och en 
ersättare till förbundets årsstämma, som sedan utser en styrelse. Förbundet har inga 
formkrav på hur kommunen utser ombud. Det är praktiskt att utse ombud för en hel 
mandatperiod.  

Underlag för beslut 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Mälarens vattenvårdsförbund  
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/636 

   

 

§ X 

Val av ombud till Fyrisåns vattenförbunds årsstämmor 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer som ombud: 

XX, ordinarie 

XX, ersättare 

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun är medlem i vattenförbundet och ska enligt förbundets stadgar utse ett 
ombud och en ersättare till förbundets årsstämma. Det finns inga formkrav på hur ombudet 
utses. Det är praktiskt att utse ombud för hela mandatperioden. Ombudet ska inte sitta i 
förbundets styrelse, eftersom ombudet på stämman röstar om ansvarsfrihet för styrelsen.   

Förbundets valberedning kommer senare inför årsstämman be kommunen nominera 
personer till förbundsstyrelsen.  

Underlag för beslut 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS  
Fyrisåns vattenförbund 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/637 

   

 

§ X 

Val av ombud till Upplandsstiftelsens årsstämmor 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige väljer XX som ombud.    

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun är medlem i den ideella föreningen Upplandsstiftelsen och ska enligt 
föreningens stadgar representeras på årsstämman genom ett ombud. Det finns inga 
formkrav på hur ombudet utses. Det är praktiskt att utse ombud för hela mandatperioden.  

Region Uppsalas valberedning är valberedning även för föreningen och bereder sedan valet 
till föreningens styrelse.  

Underlag för beslut 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Upplandsstiftelsen 

 

 



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 3 (4)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 162   Dnr: KS-2022/578 

Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar budgetförslaget från Knivsta.Nu och Kristdemokraterna.  

Reservation 
Göran Nilsson (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.  

Yrkanden 
Matilda Hübinette (KNU) yrkar, med bifall från Mimmi Westerlund (KD) och Johan Helenius 
(SD), att kommunfullmäktige ska föreslås anta budgetförslaget från KNU och KD.  
Göran Nilsson (M) yrkar bifall till det utsända förslaget till teknisk budget.  
Harriet Swanberg (S) och Claes Litsner (S) avstår från att delta i beslutet och anmäler ett 
särskilt yttrande (protokollsbilaga 1).   
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 2).  
Lotta Wiström (L) och Boo Östberg (C) avstår från att delta i beslutet och anmäler särskilda 
yttranden (protokollsbilaga 3 respektive 4).  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla beslutande kan delta i beslutet..  
Därefter fastslår ordföranden följande propositionsordning: Det utsända förslaget till teknisk 
budget och budgetförslaget från KNU och KD ska ställas mot varandra, vilket innebär att 
hans eget yrkande och Matilda Hübinettes m.fl. yrkande ställs mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.  
Slutligen ställer ordföranden det utsända förslaget på teknisk budget samt budgetförslaget 
från KNU och KD mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget från KNU 
och KD.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och fastställas 
av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela 
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 
Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget 
för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma 
tidpunkt. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november 
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 Kommunstyrelsen PROTOKOLL 4 (4) 
Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.  
Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, 
ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen, och senast utgången av december månad 
fastställa budgeten. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. 
Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts 
tidigare.  
Förslag på skattesats för 2023 fastslogs på kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober 
2022. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-10-11 
Teknisk budget - Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 
Budgetförslag från Vänsterpartiet  
Budgetförslag från Knivsta.Nu och Kristdemokraterna  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 11 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 154   Dnr: KS-2022/578 

Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Skattesatsen för 2023 är 20,91 procent.  
Kommunstyrelsens beslut för egen del: 
Kommunstyrelsen sammanträder den 7 november 2022 för att bereda budgetärendet i övrigt.  

Förslag 
Göran Nilsson (M) föreslår kommunstyrelsen att idag endast ta beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att skattesatsen för 2023 är 20,91 procent, samt att 
kommunstyrelsen ska ha ett extra sammanträde den 7 november 2022 för att bereda 
budgetärendet i övrigt.   

Propositionsordning  
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i ärendet. Därefter ställer 
ordföranden sitt eget förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
Matilda Hübinette (KNU) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 2). 
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 3). 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och fastställas 
av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela 
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 
Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget 
för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma 
tidpunkt. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november 
månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.  
Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, 
ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen, och senast utgången av december månad 
fastställa budgeten. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. 
Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts 
tidigare. 

Underlag för beslut: 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  
Tjänsteutlåtande 2022-10-11 
Bilaga: Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 - teknisk budget 
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 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 12 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Trivsamt och tryggt Knivsta 
Mål och budget 2023  
med plan för 2024-2026 
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Beslut 

Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024–2026 daterad 10 oktober 2022 fastställs med följande 
innehåll: 

• Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv. 
• Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat på 10,1 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, för Knivstavatten AB är 
borgensavgiften 0,36 procent. 

• Skattesatsen för 2023 är 20,91 procent. 
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Inledning 

 
När kommunfullmäktige fattar beslut om budget för 
2023 så lämnar vi paradoxalt nog ett antal år av 
både högkonjunktur och svår pandemi bakom oss. 
Det innebär stora utmaningar på alla nivåer. 

Samtidigt som våra verksamheter fortfarande 
återhämtar sig från covid-19, så har de redan 
drabbats hårt av de skenande energi- och 
drivmedelspriserna, inflationen och osäkerheten i 
och med kriget i Europa.  

Det här ställer stora krav på en organisation med 
gott ledarskap som värnar långsiktighet och 
stabilitet.  

Vår viktigaste uppgift de kommande åren blir 
därför att säkra välfärden för stora och små, och att 
genomföra de reformer som behövs för att göra 
Knivsta kommuns ekonomi mindre volatil. Vi ökar 
också beredskapen för olika typer av 
samhällskriser. 

Det betyder att kommunens gemensamma resurser i 
första hand kommer att prioriteras till det som är 
viktigt på riktigt: förskola, skola, personlig assistans 
och LSS, äldreomsorg och hemtjänst är några 
exempel. Det betyder också att sådant som inte 
tillhör kommunens kärnuppgifter kommer att 
behöva stå tillbaka. 

Trots det utmanande utgångsläget finns det 
anledning att påminna om ljuspunkterna. 
Långtidsarbetslösheten inom kommunen ökar men 
är fortfarande relativt låg; föreningslivet tar ett stort 
ansvar och vi har många småföretagare som håller 
vår ekonomi i gång.  

Vi behöver förbättra förutsättningarna för både 
civilsamhället och näringslivet. Om fler lokala 
företag anställer Knivstabor leder det till än lägre 
arbetslöshet och ökade skatteintäkter, som i sin tur 
kan användas till skola, förskola vård och omsorg. 

I vårt närområde har också de politiska 
förutsättningarna förändrats, med nya styren i såväl 
Knivsta kommun som i regionen och i Sveriges 
riksdag. 

Det betyder bland annat att det nu finns förbättrade 
förutsättningar att söka stöd för att omförhandla 
fyrspårsavtalet.  

Det är viktigt inte minst för att få en mer trivsam 
stadsbyggnad, men även för att förbättra pendlarnas 
situation. Infrastrukturen för dagens Knivstabor 
behöver fungera innan vi tar oss an stora nya projekt. 
I samma anda kommer vi också att se över 
parkeringssituationen i Knivsta och Alsike. 

För att tillsammans skapa en trygg och trivsam 
kommun, både centralt och på landsbygden, måste 
alla Knivstabor kunna röra sig utomhus utan att 
känna oro. Tidiga insatser lönar sig i längden, och 
kommer nu att kompletteras med kommunalt 
anställda trygghetsvärdar som ska finnas ute i 
gatumiljön under helgkvällar.  

I dessa föränderliga tider så måste hela kommunens 
organisation och politiska partier hjälpas åt att möta 
de utmaningar som framtiden bär med sig. Med 
denna budget så tar vi de första stegen. Tillsammans 
skapar vi framtidstro för alla som lever och verkar i 
kommunen! 

 
Matilda Hübinette, kommunstyrelsens 
ordförande 2023. 
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2023 – 2026 
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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 förslag till budget i kommunstyrelsen under oktober och fastställs av Kommunfullmäktige 
i november månad. 
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Politisk organisation 
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Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Uppsala län 

 

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. 

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 attraktionskraft 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 räntorna kommande år bidrar även till en markant dämpning av 
hushållens disponibla inkomster. 

Den offentliga konsumtionen förväntas dock öka till följd av kriget p.g.a. ett ökat flyktingmottagande, 
samt 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. 
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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. Regeringen har därför flyttat civilt försvar från 
civil- till försvarsdepartementet. 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 civilt försvar. 
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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. För att uppnå ett generellt resultatmål på 2 procent av skatter och bidrag behöver medel 
prioriteras till kärnverksamheten, och sådant som inte tillhör kommunens kärnuppgifter kommer att 
behöva stå tillbaka. 

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 viktigt 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 
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Styr- och ledningsmodell 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål utgår från kommunens vision liksom Agenda 2030. 
Inriktningsmålen anger vad som är prioriterat under mandatperioden. Kommunstyrelsen och nämnderna 
ansvarar för att bidra till att uppnå inriktningsmålen och ska omsätta målen i praktisk handling. 

Arbetssättet medför ett utvecklat beslutsfattande och en kvalificerad uppföljning. Nämndernas och 
enheternas arbete med mål och uppföljning utgår från en tillitsbaserad ledning och styrning, vilket 
möjliggör delaktighet och engagemang. 

Process för mål, uppdrag och uppföljning: 

 
Planering utifrån fullmäktiges mål och uppdrag 

Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. Inriktningsmålen 
strävar mot att, inom de ekonomiska ramarna, skapa en gemensam riktning och förändring i hela den 
kommunala verksamheten. Till respektive inriktningsmål finns en text som beskriver den övergripande 
politiska ambitionen, synliggör innebörden och visar riktning. Texten utgör ett underlag för nämnderna 
och verksamheterna vid tolkning av inriktningsmålet. 

Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom tidsbegränsade uppdrag som visar vad ska göras för att 
nå målet. Uppdragen riktar sig till en, flera eller samtliga nämnder och förtydligar vad som förväntas av 
dem inom ramen för målet. Inriktningsmålen och uppdragen beslutas inom ramen för Mål och Budget 
som är kommunens övergripande styrdokument. 

Nämnderna konkretiserar mål och uppdrag  

För att förtydliga och fokusera nämndens arbete kan nämnden formulera riktade nämndmål eller uppdrag 
utifrån inriktningsmålen. Nämnden beslutar om nämndmål och uppdrag inom ramen för sin 
verksamhetsplan. T.ex. kan kommunstyrelsen lämna ett uppdrag till kultur- och fritidskontoret om social 
hållbarhet utifrån målet om trygghet och trivsamhet. 

Nämndens verksamhetsplan anger den riktning som verksamheter och enheter ska planera och arbeta 
utifrån och ligger till grund för framtagande av verksamheternas enhetsplaner. Nämndens mål och 
uppdrag kan ses som en beställning till verksamheten, som tar om hand den politiska beställningen genom 
att fördela ut den till de enheter som i sitt grunduppdrag berörs av och ansvarar för att åstadkomma 
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förflyttning inom målområdet. 

Verksamheterna och enheterna bryter ner målet i delmål eller aktiviteter. Det är genom aktiviteterna som 
målen omsätts i konkret handling. Med detta arbetssätt skapas en röd tråd från inriktningsmålen hela 
vägen till medarbetarnas dagliga arbete. 

Nämnderna utvärderar och följer upp 

Nämnderna ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt att bedöma hur resultatet bidrar till 
måluppfyllelse av inriktningsmålen. Nämnderna baserar denna bedömning utifrån; måluppfyllelse av 
nämndens riktade mål, nämndens arbete med uppdrag, analys av nämndens indikatorer och nämndens 
verksamhetsresultat. Detta ger en bred bas för nämnden att analysera hur de bidragit till inriktningsmålen 
och ligger till grund för ett systematiskt förbättringsarbete. 

Nämnden och verksamhetens olika enheter beslutar själva om vilka indikatorer som de ska använda för 
att följa och analysera sin utveckling i förhållande till målbilden. Det är eftersträvansvärt att använda 
indikatorer som kommunen har rådighet över och som mäts med regelbundenhet. Verksamheterna kan ta 
fram och utveckla egna indikatorer. 

Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag redovisas till fullmäktige två gånger per år i bokslut och 
verksamhetsberättelse (augusti och helår). För att följa och analysera kommunens utveckling mot 
målbilden kopplas ett antal kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål. För respektive 
indikator anger kommunfullmäktige vilken riktning som eftersträvas. Det är önskvärt att använda 
indikatorer som kan jämföras över tid och med andra kommuner.  

Måluppfyllelsen av inriktningsmålen bedöms utifrån flera delar; nämndernas bedömning av sina bidrag 
till måluppfyllelse, en samlad bedömning av genomförande av uppdragen samt en trendanalys utifrån 
valda indikatorer i Mål och budget. 

Agenda 2030 är en integrerad del i kommunens arbete 

Knivsta kommun har beslutat att ta ansvar för genomförande av Agenda 2030 som därför utgör en del i 
kommunens styr- och ledningssystemet. Agenda 2030 innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: 
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen är beroende av det som sker lokalt. 

Som en lokal aktör på en global arena arbetar kommunen för att nå Agenda 2030-målen som en del i sitt 
välfärdsuppdrag till invånarna. Detta arbete kopplas också till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
för Uppsala län som också fungerar som länets Agenda 2030-strategi. 
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Vision 2025 – Knivsta 

Denna vision antogs av fullmäktige år 2013 och kommer att uppdateras under mandatperioden: 

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 

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och indikatorer 

Knivsta ska utvecklas till en trivsam, trygg och grön småstad med en levande landsbygd. Det skapar 
attraktionskraft för både boende och företag. En levande demokratisk process där politiken kännetecknas 
av öppenhet och lyhördhet är centralt i det utvecklingsarbete som görs. De fyra inriktningsmålen för 
perioden är följande: 

 

1. En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv  
2. En trygg förskola och en skola med goda kunskapsresultat  
3. Ge vård och omsorg med kvalitet  
4. Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans  
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Mål 1: En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående 
näringsliv (KS, SUN, BMN) 

Knivsta kommuns fortsatta utbyggnad ska fokusera på att forma goda boendemiljöer som tillför 
mänskliga och ekonomiska värden. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en byggnation som 
präglas av småskalighet, grönska och trivsamhet. Trygghetsaspekter ska genomgående beaktas i alla 
processer och beslut. Behovet av bostäder ska avspegla sig både i boendeformer och styra den takt i 
vilket samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering. Det 
lokala näringslivet är en viktig del i kommunens utveckling. 

• Småskaligt byggande med plats för både cyklar och bilar. 
• Ökad trygghet och trivsamhet. 
• Grönområden ska vara en naturlig del i kommande nybyggnation. 

 

 Uppdrag från kommunfullmäktige Tidsperiod Styrelse/nämnd 

1. Stadsutvecklingsstrategi 2035 ska arbetas om 
enligt målets intentioner. 

2023–2026 SUN 

2. Kommunens sociala hållbarhet ska beskrivas 
utifrån relevanta mätetal som kan följas över 
tid.  

2023 KS 
 

3 Genomför utbildningar i företagares villkor för 
kommunens anställda som jobbar med 
myndighetsutövning.  

2023–2026 KS, BMN, SUN 

4. Genomför en översyn och vid behov 
revidering av befintliga planer och projekt. 

2023–2026 KS, BMN, SUN 

 

Indikatorer för uppföljning 
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Mål 2: En trygg förskola och en skola med goda kunskapsresultat (UN) 

Varje elev ska ges det bästa stödet till lärande och utveckling utifrån de egna förutsättningarna, därför 
ska barn och unga med individuella behov få tillräckligt stöd. Barngruppernas storlek ska minska över 
mandatperioden och skolan ska vara en trygg miljö för både elever och personal. Möjligheten att välja 
mellan kommunal eller annan huvudman för skola och förskola ska säkras. 

• Tidiga insatser för barn och unga utifrån deras individuella behov. 
• Mindre barngrupper i förskolan. 
• Värna det fria valet av förskola och skola. 
• Goda kunskapsresultat med studiero. 

 

 

 Uppdrag från kommunfullmäktige Tidsperiod Styrelse/nämnd 

1. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
inom förskola och skola med fokus på trygghet 
och studiero. 

2023–2026 Utbildningsnämnden 

2. Säkerställ god tillgång till elevhälsan. 2023–2026 Utbildningsnämnden 

3. Initiera arbetet med mentorskap i samverkan 
med näringslivet. 

2023–2024 Utbildningsnämnden 

4. Gör en genomlysning av tillgång till 
undervisningsmaterial och skolböcker. 

2023–2024 Utbildningsnämnden 

5. Säkerställ likvärdig och lättillgänglig 
information om olika utförare i Knivsta 
kommun på kommunens hemsida. 

2023 Utbildningsnämnden 

 

Indikatorer för uppföljning 
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Mål 3: Ge vård och omsorg med kvalitet (SN) 
Alla som tar del av Knivsta kommuns vård och omsorg har rätt till valfrihet, delaktighet och inflytande. 
Oavsett var man bor eller vilken välfärd man tar del av ska verksamheten ska hålla god kvalitet. Det 
betyder att denna ska beakta livsval och privatliv samt bidra till en meningsfull vardag. Verksamheter 
inom vård och omsorg ska vara trygga, trivsamma och präglas av respekt för den enskilde. Detta 
förutsätter bland annat ett gott bemötande från personalen, som i sin tur ställer krav på kommunen att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 

• Skapa kvalitetsförbättringar i äldreomsorgen och LSS. 
• Vidareutveckla det förebyggande arbetet kring barn och unga, 
• Utveckla hälsofrämjande insatser. 
• Stärk samarbetet med civilsamhället. 

 

 Uppdrag från kommunfullmäktige Tidsperiod Styrelse/nämnd 

1. Aktualisera lokala värdighetsgarantier inom 
äldreomsorgen 

2023–2024 Socialnämnden 

2. Utvärdera arbetet med tillitsbaserad styrning inom 
hemtjänsten. 

2024–2025 Socialnämnden 

3. Utveckla brukarinflytandet/medverkan inom 
socialtjänstens verksamheter med fokus på lokal 
representation. 

2023–2026 Socialnämnden 

4. Möjliggör för den idéburna sektorn att fortsätta 
vara en viktig aktör i Knivsta kommun. 

2023–2026 Socialnämnden 

 

Indikatorer för uppföljning 
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Mål 4: Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (Alla nämnder) 

En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att andelen 
exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara god kvalitet i 
kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten ska drivas effektivt för 
att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.  

• Öka värdet per skattekrona för invånarna. 
• Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg. 
• Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid. 

 

 Uppdrag från kommunfullmäktige Tidsperiod Styrelse/nämnd 

1. Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som 
ligger till grund för överväganden av åtgärder och 
kontinuerlig uppföljning. 

2023–2026 Kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder 

2. Genomför en översyn och vid behov revidering av 
befintliga politiskt antagna styrdokument. 

2023–2024 Kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder 

3. Utveckla förslag till hur konsekvensanalyser i 
beslutsunderlag kan utvecklas. 

2023 Kommunstyrelsen 

4. Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för 
de lokaler som kommunen nyttjar i syfte att 
optimera resursutnyttjandet. 

2023–2024 Kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder 

5. Verka för att kommunens kostnader för nya lokaler 
är låga och ligger i nivå med liknande kommuner. 

2023–2026 Kommunstyrelsen 

6. Arbetet med Heltid som norm fortsätter men ändras 
från ska till bör för att undvika oönskade 
inlåsningseffekter. 

2023 Kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder 

 

Indikatorer för uppföljning 
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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 september 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 10,1 miljoner kronor eller 0,8 procent av 
finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. För hela planperioden uppgår 
resultatnivån till 2,2 procent vilket överträffar normen för överskottsmål i kommunsektorn. 

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. Ökningen är 
svagare än tidigare år vilket beror på att sysselsättningen i Sverige bedöms sjunka och därmed 
skattetillväxten. Tack vare en positiv befolkningstillväxt blir det ändå en förbättring av skatteutfallet för 
2023 i Knivsta. Budgeten är beräknad på att 20 050 invånare är folkbokförda i Knivsta kommun den 1 
november. 

Verksamhetens externa intäkter beräknas uppgå till 312 miljoner kronor. De utgörs av statsbidrag, 
avgifter och hyresintäkter, samt exploateringsnettot. 

Verksamhetens bruttokostnad är budgeterad till 1,6 miljard kronor, 4,6 procent högre än föregående 
budgetår. De största kostnaderna är löner och sociala avgifter, 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 23,1 miljoner kronor. Utdelning budgeteras från Kommuninvest (500 tkr) och 
Knivsta kommunhus AB (20,9 mnkr). Övriga finansiella intäkter är i huvudsak borgensavgifter. 
Finansiella kostnader består av implicit ränta för 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 växer genom fler invånare, innebär det förutom ökade skatteintäkter också 
ökade behov av kommunal service. Alla verksamheter påverkas på något vis, några verksamheter har 
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tydligare koppling till investeringar, det gäller förskola, grundskola, infrastruktur (vägar, cykelvägar, 
vatten och avlopp etc.). Befolkningssammansättningen har även den betydelse för behoven, exempelvis 
via en åldrande befolkning som påverkar äldreomsorgen. 

Den generella uppräkningsfaktorn som avser kompensation för pris och löneuppräkning är generellt 3 
procent men för förskola och grundskola är den 4 procent. För planperioden 2024–2026 är den planerad 
till 2 procent. Planperioden är ovanligt osäker och ny bedömning av utrymmet för uppräkning kommer 
ske årligen. 

Kommunens två största nämnder utgör 81 procent av den budgeterade nettokostnaden, varav 
utbildningsnämnden 765 miljoner kronor 56 procent. Socialnämndens nettokostnad beräknas till 344 
miljoner kronor eller 25 procent av kommunens nettokostnad. 

Investeringar 

Investeringsutgiften för planperioden (2023–2026) är planerad till 817 miljoner kronor och för budgetår 
2023 är utgiften planerad till 172 miljoner kronor för investeringar. 

Exploateringsverksamhet påverkar samhällsutvecklingsnämnden genom investeringar i allmän platspark 
som finansieras av exploatörer genom exploateringsersättningar. Den beräknade utgiften beräknas uppgå 
till 440 miljoner kronor, vilket motsvarar mer än halva investeringsplanen. Dessa investeringar är svåra 
att förutsäga och varierar kraftigt över tid, men är samtidigt en förutsättning för att ”förädla” mark. 

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 driftskostnad 
(lokalhyra) som bolaget måste förhålla sig till vid genomförandet av byggnationen. 

Med investering menas en tillgång som har en nyttjandeperiod som är lägst 3 år. Investeringsutgiften 
fördelas på nyttjandeperioden vilket är verksamhetens kostnad för avskrivning. En investering är också 
normalt förenat med långsiktiga åtaganden för drift- och underhållskostnader. En investering kan också 
bidra till sänkta kostnader, genom exempelvis användandet av nya arbetssätt eller ny teknik. Beviljade 
investeringsmedel enligt investeringsplanen innebär därför inte per automatik en utökad driftbudget för 
verksamheten. 

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 att 
begränsa investeringsutgifter. 
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Balansbudget och finansiering 

Utifrån givna förutsättningar i resultatbudgeten och investeringsbudgeten har en balansbudget upprättats 
för planperioden. Balansbudgeten visar kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt, det vill säga 
vilka tillgångar som finns samt hur dessa är finansierade, vilket redovisas på skuldsidan. 
Balansomslutningen beräknas växa med nära 5 procent årligen under perioden. 

För perioden 2023–2026 planeras investeringar på totalt 378 miljoner kronor (exklusive exploatering), 
historiskt mönster visar att många investeringar skjuts på framtiden av olika anledningar. Beaktat den 
historiska genomförandegraden bedöms investeringsutgiften uppgå till 207 miljoner kronor. Det innebär i 
så fall en självfinansieringsgrad på 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 135 
procent för kommande perioden 2023–2026. 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 betalningsförmåga och 
uttrycks normalt i procent. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen väntas vara stabil och något ökande 
under planperioden (från drygt 53 % år 2023 till 60 % år 2026). 

Pensionsförpliktelsen, som ligger utanför balansräkningen, beräknas uppgå till 145 miljoner kronor 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, interna priser får 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) 2022 2023 2024 2025 2026 

Verksamhetens intäkter 301,5 312,0 308,4 303,8 299,2 

Verksamhetens kostnader -1 523,4 -1 594,4 -1 644,7 -1 694,5 -1 747,1 

Avskrivningar -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 

Verksamhetsresultat 1) -1 259,9 -1 320,4 -1 374,4 -1 428,7 -1 485,9 

      

Skatteintäkter 1 114,0 1 170,5 1 255,0 1 326,4 1 405,0 

Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift 2) 171,9 137,0 140,7 140,7 126,0 

      

Finansiella intäkter 15,0 29,9 11,5 11,5 11,5 

Finansiella kostnader -6,8 -6,9 -7,1 -7,3 -7,5 

      

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 34,3 10,1 25,8 42,6 49,2 

      

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

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

      

Årets resultat 34,3 10,1 25,8 42,6 49,2 

Årets resultat efter balanskravjusteringar 34,3 10,1 25,8 42,6 49,2 

      

Specificering vissa poster      

      

1) Verksamhetens nettodriftkostnad exkl avskrivningar      

Nämndernas externa intäkter -222,0 -222,0 -222,0 -222,0 -222,0 

Exploateringsnetto -30,0 -34,0 -30,0 -25,0 -20,0 

Exploateringsersättning  -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 

Statsbidrag maxtaxan -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 1 585,2 1 636,2 1 686,3 1 738,9 

Pensionsutbetalningar 7,5 9,1 9,1 9,3 9,5 

KS uppsiktsplikt, bokslutsreglering etc 2,5 6,9 6,2 5,7 5,5 

KS attraktiv arbetsgivare (löneöversyn) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Ks ofördelade medel 6,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

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 1 481,9 1 320,4 1374,4 1 428,7 1 485,9 

      

2) Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift      

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 -43,9 -45,0 -46,1 

Fastighetsavgift 38,0 39,8 39,8 39,8 39,8 

Summa 171,9 137,0 140,7 140,7 126,0 

 

Balanskravsbudget 2022 2023 2024 2025 2026 

Årets resultat 34,3 10,1 25,8 42,6 49,2 

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 10,1 25,8 42,6 49,2 

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 10,1 25,8 42,6 49,2 

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 balanskravsresultat 34,3 10,1 25,8 42,6 49,2 

      

Balanskravsresultat att reglera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Balansbudget och finansieringsanalys 

(Belopp i mnkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

Anläggningstillgångar 908 1034 1035 1049 1063 

Omsättningstillgångar 315 254 290 345 423 

Summa tillgångar 1 223 1 288 1 325 1 394 1 486 

      

Eget kapital 732 838 874 942 1034 

I. Årets Resultat 34,3 10,1 25,8 42,6 49,2 

II. Resultatutjämningsreserv 40,0 61,4 61,4 61,4 61,4 

III: Övrigt Eget Kapital 658,1 766,3 786,6 838,3 923,4 

Avsättning till pensioner 8 8 9 9 9 

Långfristiga skulder (lån, netto) 227 187 187 187 187 

Kortfristiga skulder 255 255 255 255 255 

Summa skulder och eget kapital 1 223 1 288 1 325 1 394 1 486 

      

Soliditet i % 59,9% 65,0% 65,9% 67,6% 69,6% 

Soliditet inkl ansvarsförbindelser 48,7% 53,7% 55,0% 57,5% 60,4% 

      

Finansieringsanalys      

(Belopp i mnkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Årets resultat 34,3 10,1 25,8 42,6 49,2 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 

Kortfristiga fordringar (ökning -/minskning+) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Exploateringsfastigheter & lager (ökning -/minskning+) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Kortfristiga skulder (ökning+/minskning-) 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 93,8 54,6 70,3 87,1 93,7 

      

Inköp av materiella tillgångar -45,0 -64,0 -39,0 -52,0 -52,0 

Inköp av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsbidrag/Exploateringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av materiella/finansiella tillgångar 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -43,0 -64,0 -39,0 -52,0 -52,0 
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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 -22,8 17,9 21,6 28,2 

 

Pensioner 2022 2023 2024 2025 2026 

Pensionsskuldens förändring      

Ansvarsförbindelse inkl löneskatt (avser tid före 1998), mnkr 136,6 145,4 145,0 140,8 135,5 

Årliga pensionsutbetalningar inkl. löneskatt, tkr 7 500 9 111 9 098 9 283 9 472 

      

Ekonomiska nyckeltal och skattesats 2022 2023 2024 2025 2026 

Årets resultat, mnkr 34,3 10,1 25,8 42,6 49,2 

Nettodriftkostnader i procent av skatteintäkter och utjämning 97,3% 99,2% 98,1% 97,1% 96,8% 

Årets resultat i procent av finansnetto, skatteintäkter och 
utjämning 

2,7% 0,8% 1,9% 2,9% 3,2% 

Soliditet (eget kapital i % av samma tillgångar) 59,9% 65,0% 65,9% 67,6% 69,6% 

Soliditet inklusive pensionsåtagande före 1998 48,7% 53,7% 55,0% 57,5% 60,4% 

Långfristig skuld mnkr 227,0 187,0 187,0 187,0 187,0 

Nettoinvesteringar, mnkr 43,0 64,0 39,0 52,0 52,0 

Bruttosjälvfinansieringsgrad investeringar (ej finansiella) 160,6% 75,2% 163,7% 154,9% 167,6% 

      

Kommunal skattesats, kr 2022 2023 2024 2025 2026 

Knivsta kommun 20,91 20,91 20,91 20,91 20,91 

Region Uppsala 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 2023 uppgår till cirka 1,4 
miljard kronor, en ökning med 5,8 procent mot föregående år. 

Som jämförelsetal för 2022 används budget 2022 (inte ändringsbudgeten). 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd 186 080 194 286 198 173 202 134 206 177 

Samhällsutvecklingsnämnden 39 710 46 395 47 535 48 707 49 901 

Socialnämnden 323 115 344 051 359 155 374 987 390 724 

Utbildningsnämnden 720 776 764 933 794 348 823 719 853 511 

Bygg- och miljönämnden 9 564 9 671 9 865 10 062 10 264 

Övriga nämnder 3 374 2 342 3 289 2 437 3 685 

Summa 1 282 619 1 361 678 1 412 365 1 462 046 1 514 262 

Mandatperioden kommer ha inriktning av resurser till kärnuppdraget men också fortsatt fokus 
kommunens långsiktiga utveckling. I budgeten för 2023–2026 finns politiska prioriteringar, vilket innebär 
både omfördelning, ökning eller minskning av resurser. 

Indexeringen 2023 ligger generellt på 3 procent medan förskola och grundskola uppräknas med 4 procent. 
Det är en kraftig ökning från 1,0 respektive 1,3 procent föregående år. Fortsatt fokus kommer att ligga på 
omvärldsutvecklingen och de förväntade kostnadsökningarna som ligger som underlag för prognoserna på 
prisutvecklingen inom kommunal sektor. 

Knivsta fortsätter att växa och många verksamheter har fått ökade resurser i absoluta tal, men får också ett 
större uppdrag till följd av den befolkningstillväxten. 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 kommunens 
infrastruktur för allmän platsmark. Totalt uppgår investeringsplanen till 818 miljoner kronor varav 
exploateringsutgifterna uppgår till 440 miljoner kronor. Exploateringsutgifterna varierar över tid 
(cykliska) och samvarierar med detaljplanernas utformning. Detaljerad investeringsplan återfinns i Bilaga 
1. 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Kommunstyrelsen 27 100 62 300 48 775 46 050 45 775 

Samhällsutvecklingsnämnden 120 200 103 400 126 300 183 900 176 700 

Bygg- och miljönämnden 500 1 000 1 500 1 000 2 000 

Socialnämnden 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

Utbildningsnämnden 2 720 4 545 3 820 3 445 3 620 

Summa investeringar kommun 151 620 172 345 181 495 235 495 229 195 
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Finansförvaltning 

Alla nämnder erhåller kommunbidrag från en finansiell enhet benämnd finansförvaltning. Ansvaret för 
finansförvaltningens räkenskaper vilar på Kommunstyrelsen. Finansförvaltningen omfattar skatteintäkter 
och kommunalekonomisk utjämning, bidrag, vissa riktade statsbidrag. 

Exploateringsnettot är nettot av exploateringsintäkter 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 109 miljoner kronor exklusive exploateringsersättningar, 
i genomsnitt 27 miljoner kronor per år. År 2026 planeras exploateringsnettot vara nere på 20 miljoner 
kronor, om ekonomin tillåter kommer beroendet av exploateringsvinster minskas ytterligare. 

Finansnetto består av finansiella intäkter (utdelningar från kommunala bolag och borgensavgifter) och 
finansiella kostnader (räntekostnader lån). Utdelning från kommunkoncernens helägda bolag uppgår till 
högst 20,9 miljoner kronor för 2023. 

Vidare bokförs ett internt personalomkostnadspålägg (PO) som en intäkt mot finansförvaltningen som ska 
bekosta arbetsgivaravgifter och pensioner. Syftet med pålägget är att förenkla den ekonomiska 
planeringen för verksamheten. Deklaration av arbetsgivaravgifter etc. hanteras centralt och motsvarar 
intäkten för PO. 

Nämndernas kommunbidrag är naturligtvis den största kostnaden och motsvarar begreppet nettokostnad 
som används i olika nyckeltal. Kostnader för bokslutsreglering, finansiell leasing och finansiering av drift 
vid investering finns budgeterade centralt under finansförvaltningen, avsättningen är 6,9 miljoner kronor 
för 2023. En avstämning mot faktiskt utfall görs i boksluten och regleras mot respektive nämnd 
(utbildningsnämnd, samhällsutvecklingsnämnd och socialnämnd). Om den planerade volymen blir lägre 
än faktiskt utfall regleras det genom en återbetalning av kommunbidrag till finansförvaltningen. 

Budgetposten kommunstyrelsen ofördelade medel uppgår till 1,2 miljoner kronor, medel kan användas 
för åtgärder som inte är budgeterade efter särskilt beslut av kommunstyrelsen. 
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Finansförvaltningen under kommunstyrelsen 

  2022 2023 2024 2025 2026 

INTÄKTER      

Kommunalskatt 1 092 221 1 170 467 1 255 017 1 326 370 1 405 048 

Inkomstutjämning 54 447 82 145 81 761 99 151 100 824 

Kostnadsutjämning 50 819 27 276 32 747 23 464 14 199 

Regleringsavgift/strukturbidrag 45 338 30 509 30 350 23 316 17 303 

Lss-utjämning -35 586 -42 672 -43 872 -45 013 -46 077 

Slutavräkning 0 0 0 0 0 

SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko. 
Utjämning 1 207 239 1 267 725 1 356 003 1 427 288 1 491 297 

Fastighetsavgift 37 200 39 755 39 755 39 755 39 755 

      

Exploateringsnetto 44 000 34 000 30 000 25 000 20 000 

Exploateringsersättning 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, avgifter och övrigt 216 891 212 476 210 095 206 731 203 383 

      

KOSTNADER      

Kommunbidrag/nettokostnad -1 282 619 -1 361 678 -1 412 365 -1 462 046 -1 514 262 

KS uppsiktsplikt, bokslutsreglering etc. -2 500 -6 900 -6 200 -5 700 -5 500 

KS attraktiv arbetsgivare (löneöversyn) 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

KS ofördelade medel -6 260 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

KS skola 1:1 (datorer) -5 750     

Arbetsgivaravgifter -120 372 -120 576 -121 782 -123 000 -124 230 

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 -8 161 -8 083 -8 163 -8 245 -8 327 

Pensionsutbetalningar -7 500 -9 111 -9 098 -9 283 -9 472 

SUMMA KOSTNADER -1 466 150 -1 541 865 -1 593 459 -1 644 460 -1 698 318 
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  2022 2023 2024 2025 2026 

FINANSIELLA intäkter och kostnader      

Internränta 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Utdelning 10 902 21 400 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 32 050 13 450 13 250 13 050 

      

ÅRETS RESULTAT 12 432 10 141 25 845 42 564 49 168 

Över/underskott budget (%) 1,3% 0,7% 2,0% 2,8% 3,3% 

Skattesats 20:91 20:91 20:91 20:91 20:91 

 

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, 
tillväxtkontoret och HR-kontor vilka utgör styrelsens förvaltning och ska med helhetssyn driva de 
långsiktiga och strategiska frågorna. Kommunens verksamhetsutveckling samordnas under 
kommunledningskontoret. Kontoren stödjer även övriga kontor och förtroendevalda med beslutsunderlag. 

Tillväxtkontoret består av verksamheter som ansvarar för kommunens markinnehav (exploatering), 
näringsliv och lokalförsörjning. Kommunstyrelsen hanterar även 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. 

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. 
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Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Nettokostnad i tkr      

      

Kommunstyrelsen      

KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 490 5 855 5 972 6 091 6 213 

Partistöd 403 403 403 403 403 

Övrig politisk verksamhet 2 874 2 960 3 019 3 079 3 141 

Räddningstjänst 15 707 16 178 16 502 16 832 17 169 

Totalförsvar och samhällsskydd 754 1 777 1 813 1 849 1 886 

Folkhälsa och hållbar utveckling 1 383 1 424 1 452 1 481 1 511 

Näringsliv och marknadsföring 3 103 3 196 3 260 3 325 3 392 

Exploateringsverksamhet 6 633 5 732 5 847 5 964 6 083 

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 2 300 869 886 904 922 

Konsumentrådgivning och energirådgivning 266 274 279 285 291 

Budget & Skuldrådgivning 174 179 183 187 191 

Trygghetsfrämjande verksamhet  800 816 832 849 

Allmän fritid 3 809 3 830 3 916 4 001 4 086 

Idrotts- & fritidsanläggningar 47 729 55 059 56 160 57 283 58 429 

Bibliotek 8 963 9 232 9 417 9 605 9 797 

Allmän Kultur 1 472 1 516 1 546 1 577 1 609 

Ungdomsverksamhet 3 949 4 067 4 148 4 231 4 316 

Kulturskola 5 139 5 293 5 399 5 507 5 617 

Kommunledningskontor 25 421 26 884 27 422 27 970 28 529 

Innovationskontor 2 500 0 0 0 0 

Ekonomikontor 10 763 11 086 11 308 11 534 11 765 

HR-kontor 8 040 8 281 8 447 8 616 8 788 

Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 156 3 251 3 316 3 382 3 450 

Fackliga kostnader 1 717 1 769 1 804 1 840 1 877 

Lokalförsörjning 2 261 3 567 3 638 3 711 3 785 

Kommunhus 3 206 0 0 0 0 

IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp 
& Heby) 17 868 18 954 19 333 19 720 20 114 

Stärkt stöd till kärnverksamheten 0 1 850 1 887 1 925 1 964 

Ospecificerat 1 000 0 0 0 0 

      

Summa Kommunstyrelsen 186 080 194 286 198 173 202 134 206 177 
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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. 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Nettokostnad i tkr      

      

Samhällsutvecklingsnämnden      

Nämndkostnader 1 602 1 675 1 709 1 743 1 778 

Gator, vägar 26 629 30 041 30 744 31 466 32 202 

Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -3 158 -1 658 -1 658 -1 658 -1 658 

Parker och Naturvård 6 793 7 082 7 300 7 527 7 758 

Teknisk planering 2 858 3 944 4 023 4 103 4 185 

Översiktsplan (planprogram) 1 074 2 106 2 148 2 191 2 235 

Stadsbyggnad (detaljplaner) 646 665 678 692 706 

Miljöutveckling 535 551 562 573 584 

Bostadsanpassning 1 931 1 989 2 029 2 070 2 111 

Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 

Vindkraftverk 0 0 0 0 0 

Ospecificerat 800 0 0 0 0 

      

Summa Samhällsutvecklingsnämnden 39 710 46 395 47 535 48 707 49 901 
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Valnämnden 

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 

Överförmyndarnämnden 

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 1 441 1 470 1 499 

Kommunrevisionen 

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 902 929 948 967 986 
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Socialnämnden 

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. Ett långsiktigt arbete som leder till lägre 
samhällsekonomiska kostnader och förbättrade levnadsvillkor. I Socialnämndens budget tillförs det 
riktade statsbidraget för äldreomsorg i sin helhet (drygt 5 miljoner kronor). 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Nettokostnad i tkr      

      

Socialnämnden      

Nämnd- och styrelseverksamhet 1 361 1 427 1 403 1 456 1 431 

Vård och omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL 23 768 26 917 30 098 33 475 36 920 

Vård och omsorg i särskilt/ annat boende 
SoL/HSL 94 977 102 079 104 074 106 175 108 299 

LOV - hemtjänst och delegerad HSL 39 481 40 346 43 234 46 179 48 767 

Förebyggande verksamhet SoL 4 182 4 007 4 087 4 169 4 252 

Insatser LSS i ordinärt boende 32 563 36 040 36 761 37 496 38 246 

Insatser LSS i boende med särskild service 44 491 51 674 55 135 58 757 62 554 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 5 187 5 343 5 450 5 559 5 670 

Individ & familjeomsorg, öppenvård och stöd 28 210 26 056 26 577 27 109 27 651 

Individ & familjeomsorg, vård och stöd 
institution/annat boende 34 836 35 181 37 056 39 026 41 036 

Individ & familjeomsorg, ekonomiskt bistånd 8 560 9 317 9 503 9 693 9 887 

Flyktingmottagande 692 1 013 1 033 1 054 1 075 

Arbetsmarknadsåtgärder 4 807 4 651 4 744 4 839 4 936 

Ospecificerat 0 0 0 0 0 

      

Summa Socialnämnden 323 115 344 051 359 155 374 987 390 724 
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Volymer 

För hemvården redovisas en planerad volym vilken har en påverkan på budgettilldelningen, 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 95 000 99 000 

Insatser enligt LSS och SFB 
(Försäkringskassan) 

Antal 
personer 

24 22 23 24 25 

 

Utbildningsnämnden 

Driftbudget 

Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnomsorg, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning 
samt utbildning i svenska för invandrare. 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Nettokostnad i tkr      

      

Utbildningsnämnden      

Nämndkostnader 1 503 1 573 1 604 1 636 1 669 

Förskola, barn 1-5 år 183 100 187 998 195 654 206 525 218 447 

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 393 258 419 315 435 028 449 317 462 402 

Grundsärskola 11 177 16 616 17 560 18 523 19 505 

Gymnasieskola, internt 7 926 9 417 10 054 10 704 11 367 

Gymnasieskola, externt 109 069 115 421 119 563 121 832 124 636 

Gymnasiesärskola 4 345 4 475 4 565 4 656 4 749 

Vuxenutbildning & SFI 9 567 9 854 10 051 10 252 10 457 

Måltidsverksamhet 256 264 269 274 279 

Ospecificerat 575 0 0 0 0 

      

Summa Utbildningsnämnden 720 776 764 933 794 348 823 719 853 511 
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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 1 305 1 333 1 383 1 439 

Servicegrad förskola procent 93 93 93 93 93 

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg Antal 3 230 3 276 3 335 3 380 3 413 

Gymnasieskola, internt Antal 54 57 60 63 66 

Gymnasieskola, externt Antal 910 939 954 953 956 

Grundsärskola Antal 6 14 15 16 17 

Individintegrerade elever grundskola Antal 5 6 7 8 9 

       

Förskola, barn 1–5 år á-pris 138 492 144 060 146 777 149 331 151 805 

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg á-pris 121 752 127 996 130 443 132 934 135 483 

Gymnasieskola, internt á-pris 146 778 165 211 167 567 169 905 172 227 

Gymnasieskola, externt á-pris 119 856 122 919 125 328 127 841 130 372 

Grundsärskola 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 miljönämnden      

Nämndkostnader 1 224 1 286 1 312 1 338 1 365 

Stadsbyggnad 5 254 5 412 5 520 5 630 5 743 

Trafikplanering 274 282 288 294 300 

Serveringstillstånd 59 61 62 63 64 

Miljö- och hälsoskydd 2 553 2 630 2 683 2 737 2 792 

Ospecificerat 200 0 0 0 0 

      

Summa Bygg- och miljönämnden 9 564 9 671 9 865 10 062 10 264 
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Ekonomistyrningsprinciper 

God ekonomisk hushållning 

Enligt 11 kap. 1 § kommunallagen ska kommuner och regioner 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 åtgärderna fortgår till dess att ekonomi i balans råder 
för nämnden. 
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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 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 ska 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, kapitaltjänstkostnader för exploateringsinvesteringar 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, 

• 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 
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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. 

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. 
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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). 



Bilaga 1 Investeringsplan 
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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 bolagens 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, fokusområden och inriktningsmål är vägledande för bolagets verksamhet där 
Agenda 2030 är en integrerad del. 

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. 
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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. 

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, fokusområden och inriktningsmål är vägledande för bolagets verksamhet där 
Agenda 2030 är en integrerad del. 

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. 

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. 
• Bolaget ska 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. 
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Kommunfastigheter ska verka och planera för hållbar utveckling 

• Bolagets fastigheter ska vara långsiktigt hållbara (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) och 
uppföras/underhållas med låg klimatpåverkan och med god energihushållning. 

 

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. 

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 
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• 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. 

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 
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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, fokusområden och inriktningsmål är vägledande för bolagets verksamhet där 
Agenda 2030 är en integrerad del. 

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 bidra till hållbar utveckling 

• 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. 

• Bolaget ska 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. 

• Bolaget ska bidra och följa Kommunfullmäktiges fastställda program för konstnärlig gestaltning. 
• Bolagets fastigheter ska vara långsiktigt hållbara (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) och 

uppföras/underhållas med låg klimatpåverkan och med god energihushållning. 

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 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. 
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• 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. 
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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 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, fokusområden och inriktningsmål är vägledande för bolagets verksamhet där 
Agenda 2030 är en integrerad del. 

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 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 kommunalt 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. 

Informationsskyldighet 

Kommunens informationsskyldighet framgår av kommunallagen som stadgar att när enskilda personer 
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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. 
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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, försörjningsstöd 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 
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Miljö- och hälsoskydd 227 234 239 244 249 
      

Totalt nämndernas kommunbidrag 6 180 6 366 6 492 6 623 6 757 
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Vi bygger framtidens Knivsta 
Det är tillsammans vi bygger framtiden. Alla vi vanliga och ovanliga människor som lever våra liv här i 

Knivsta. Vänsterpartiet Knivsta har visionen om ett jämlikt Knivsta som är bra för alla. Ett Knivsta där 

vi bryter trenden med växande klyftor, där alla barn och ungdomar är trygga i skolan och har ett rikt 

fritidsutbud. Ett Knivsta där alla ska kunna utveckla sina drömmar och förhoppningar, tillsammans och 

som individer.  

Vänsterpartiet kämpar för ett arbetsliv med kortare arbetstid så att alla orkar jobba till pensionen, ett 

blandat bostadsutbud med bostäder som matchar efterfrågan, en värdig ålderdom och fri kollektivtrafik 

på ungas fritid. 

I det här dokumentet berättar vi i Vänsterpartiet Knivsta vad vi vill göra tillsammans med medborgare, 

medarbetare och politiker de kommande fyra åren. Då det funnits en hel del osäkerheter i omvärlden har 

förslaget omarbetats och utvecklas under året. Kommunen kommer att besluta om mål och budget i 

Kommunfullmäktige den 24 november 2022. I detta reviderade dokument finansieras vårt förslag för 

2023 fortsatt med en skattesats på 21,61 kr. Den föreslås sänkt under mandatperioden till 21,31 år 2026. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet ser bostaden, precis som FN; som en mänsklig rättighet och vi vill arbeta för varierade 

upplåtelseformer i kommunen bland annat genom att ge Knivstabostäder i uppdrag att bygga 50 

hyresrätter per år, med rimliga hyror. Knivsta kommun ska ha platser där barn, unga och vuxna kan 

mötas för lek eller annan samvaro. Knivsta behöver fler parker, cykelvägar, idrottsanläggningar och 

bättre möjlighet till kollektivt resande. I vår budget har vi avsatt pengar för fria busskort på fritiden för 

Knivstas ungdomar samt ett utökat arbete med parker och naturvård. Vi vill jobba för halverade avgifter 

på Kulturskolan samt fortsatt satsning på ökad personaltäthet i förskolan, elevhälsan och fler vuxna i 

skolan. 

För att förbättra arbetsvillkoren med minskad sjukskrivning och personalomsättning vill Vänsterpartiet 

införa ett försök med sex timmaras arbetsdag inom till exempel äldreomsorgen och stärka det främjande 

arbetet i personalpolitiken. Vänsterpartiet gläds åt att Adolfsbergsskolan får sin efterlängtade sporthall 

och att kommunen får två nya naturreservat. 

Utbyggnad med dialog 

Vi ser det som självklart att Knivstas medborgare ska ha möjlighet att påverka sin kommun, även 

mellan valdagarna. Därför vill vi behålla och utveckla den modell för medborgardialog som arbetats 

fram under vår tid i majoritet. För oss vänsterpartister är det angeläget att göra demokratin tillgänglig 

för alla kommunens invånare såväl unga som äldre som boende i tätorterna eller på landsbygden. Det är 

viktigt att alla de som vill påverka ges möjlighet till detta. Samhället ska växa fram i dialog med 

medborgarna där arbetet med ekologisk och social hållbarhet finns i fokus. En kommun där unga mår 

bra är även bra för vuxna. Medborgardialogen kring hur Knivsta ska växa måste vara tydlig och åsikter 

ska kunna lämna avtryck i förslagen. 

Ungas skola och fritid 

Knivsta har landets yngsta befolkning. Det är oerhört viktigt att vi kan erbjuda en god förskola, skola 

och skolbarnsomsorg. I budgeten finns utrymme för att öka attraktiviteten för lärare att arbeta på 

kommunens skolor, även utanför tätorten och till att fortsätta arbetet med IT i skolan. Vi har även en 

satsning på en utökad elevhälsa för att på det sättet öka förutsättningarna för alla elever ska må bra såväl 

fysiskt som psykiskt, nå goda resultat och slippa mobbning.  

Under den period som denna budget omfattar kommer fotbollsplaner att anläggas på Kölängen. Något 

som vi i Vänsterpartiet tycker är nödvändigt. Ett mycket efterlängtat Centrum för idrott och kultur finns 

sedan en tid i centrala Knivsta. För att barn och ungdomar på ett tryggt sätt ska ta sig till och från dessa 

anläggningar behöver gång- och cykelvägar samt busstrafiken ses över. Till exempel kommer en planfri 

gång- och cykelväg, så kallad ekodukt, behöva skapas över Gredelbyleden till Kölängen. Detta i 

kombination med fri kollektivtrafik för ungdomarna kommer minska behoven av skjuts med bilar. 
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Arbetsmiljö och sommarjobb 

I denna budget prioriteras arbetsmiljöarbetet och arbetet med att sänka den höga sjukfrånvaron och den 

press olika medarbetare i kommunen upplever. Vi vill medverka till en god arbetsmiljö och lägre 

sjukskrivningstal. Kommunens medarbete ska känna glädje och tillförsikt när de går till arbetet. Vi 

avsätter i vår budget, medel till fortbildning av företrädesvis medarbete inom vård- och omsorg samt 

skola och skolbarnsomsorg. 

Otrygga anställningar berövar människor möjligheten att planera för framtiden och förverkliga sina 

drömmar. Vänsterpartiet vill satsa på trygga jobb med goda arbetsvillkor och inflytande över det egna 

arbetet. Vi säger nej till allmän visstid och till delade skift, uppstyckad fritid är inte fri tid. Vi säger 

istället ja till rätten till heltid som på sikt innebär kortare arbetstid och vi vill införa försök med sex 

timmars arbetsdag för utvalda yrkesgrupper. 

Vänsterpartiet vill fortsätta satsningen på sommarjobb åt kommunens ungdomar. I denna budget är 

målet att minst 75 procent av de som söker sommarjobb ska få. På sikt vill vi naturligtvis nå upp till 100 

procent. Att få ett sommarjobb och skaffa sig egna erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande 

yrkesliv ser vi som en mycket viktig faktor för framtida etablering på arbetsmarknaden. 

 

 

Christer Johansson 

gruppledare  

Vänsterpartiet Knivsta 
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Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun   
Mål och budget med flerårsplan beslutas normalt i juni månad enligt kommuns styr- och 

ledningsprocess. Inträffar förändringar i omvärlden, lagstiftning eller förändrade behov i 

verksamheterna som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, kan kompletteringar av budget göras 

under hösten eller under nästkommande budgetår.  

Under valår fattar kommunfullmäktige beslut om mål och budget i november månad. Budgetdialogen 

börjar i december och förslag om inriktningsbeslut fattas i kommunstyrelsen i januari och i maj månad 

beslutas om ett inriktningsbeslut som kommer vara vägledande för bolag, styrelse och nämnder i 

avvaktan på ett slutligt budgetförslag som sker efter kommunalvalet. 

Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör grundpelarna för det övergripande arbetet med styrningen. 

Dialogen är nödvändig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge, 

delaktigheten för att åstadkomma förankring i alla led och helhetssynen för att alla nämnder och bolag i 

sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling. 

Utöver den egna verksamhetens behov och intressen. 

 

Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Knivsta kommun och 
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. 

Kommunstyrelsen har beslutat att Agenda 2030 ska vara grunden i kommunens styr- och 

ledningssystem och att kommunens hållbarhetsarbete ska samlas och organiseras under Agenda 2030. 

Att involvera näringsliv och civilsamhälle i arbetet med Agendan är även det beslutat av 

kommunstyrelsen. 

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. Lokalt ska vi 

dessutom jobba med årliga koldioxidbudgetar för att hålla koll på att vi gör vår del av Parisavtalet 2015. 

Förvaltningens styrsystem Stratsys kommer vara stödjande i att följa upp detta arbete och alla nämnder 

kommer genom sina verksamhetsplaner att styra och utvärdera arbetet med Agenda 2030 genom bland 

annat kommunfullmäktiges mål. 
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Medborgardialoger 

På kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021 beslutades enhälligt att anta ”Policy för 

medborgardialog”. Policyn beskriver vad Knivsta kommun lovar medborgare när det gäller inflytande 

och påverkan. Intresset i landet för Knivstas modell med medborgardialog är stort och SKR:s nationella 

nätverk för medborgardialoger bad om en presentation på nätverksmötena i september 2021. 

Genom ”Medborgarrådet”, i vilket ett ökat antal Knivstabor deltar, utvecklar kommunen 

medborgardialogen med fler dialogformer. Som exempel kan nämnas de medborgare som deltog i de 

första focusråden där deltagarna fick ett arvode för sitt deltagande. Frågan som diskuterades var 

Stadsutvecklingsstrategi 2035. Meningen är att fler fysiska möten kommer genomföras nu när 

restriktionerna efter Corona har släppts. 

Ungdomsappen – Ung i Knivsta utvecklas ständigt i dialog med olika unga medborgare och intresset för 

appen ökar bland Knivstas ungdomar och hos kommunens skolor. Knivstaborna är också duktiga på att 

använda ”Knivstaförslaget” för att komma med intressanta förslag till att förbättra kommunen för såväl 

unga som äldre medborgare. 

Parallellt med nämnda former av dialoger med Knivstas medborgare har synpunkter på kommande 

nybyggnation via samråd och granskningar förbättrat förslag till nya bostäder, parker och 

verksamhetslokaler. Svaren visar på ett stort engagemang att skapa trivsamma miljöer för boende och 

samvaro. 

Vänsterpartiet vet att det i Knivsta finns mycket kompetens bland våra medborgare som genom 

deltagande i olika dialogformer bidrar till bättre beslut i flera av de viktiga frågor vi har framför oss. 

Därför vill vi att kommunen fortsätter med dialogformer som fysiska möten, digitala enkäter eller 

medborgarråd, beroende på frågans art. Då det ständigt flyttar in nya medborgare i kommunen behöver 

Knivsta satsa mer på att kontinuerligt informera om de olika dialogformerna, för att ge fler möjlighet att 

bidra till bättre beslut om Knivstas framtid. 
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En föränderlig omvärld 

Utvecklingen i världen kan beskrivas som mycket osäker och ger upphov till ett antal globala 

samhällsutmaningar. Förutom det ständiga klimathotet, som FN:s klimatpanel beskriver, har vi även 

genomgått en pandemi som avlösts av ett krig mitt i Europa. Några konsekvenser som vi sett och ser är 

ökade flyktingströmmar, ökade mat- och energipriser samt en ökad inflation.  

Alla människor, företag, stater och regioner påverkas av dessa samhällsutmaningar och har ett ansvar att 

hantera dem. Det globala hänger ihop med det lokala. I detta avsnitt beskrivs de globala utmaningarna 

kortfattat, tillsammans med några centrala frågor som den regionala utvecklingsstrategin behöver 

hantera. Därefter sammanfattas regionens nuläge i tre övergripande utmaningar för vårt län. 

Världens städer växer och allt hänger ihop 

Samtidigt som stora delar av jordens befolkning får det bättre varnas det för mycket stora 

flyktingströmmar från naturkatastrofer, svält och krig. En trend som stärks av globaliseringen är 

urbaniseringen – att människor bor och arbetar i allt större städer. I början av 2010-talet bor hälften av 

alla människor i städer. År 2030 beräknas andelen öka till 70 procent. I städerna genereras mer än 80 

procent av global BNP. Där finns ett brett utbud av arbetstillfällen och arbetskraft. Många städer lider 

dock av stora sociala problem, trängsel och miljöförstöring, som måste hanteras för att värna människor 

och natur. 

Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt 

Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har förändrat tillvaron för människor och företag i 

hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt och nya innovationer lär 

förändra vårt beteende och få dramatiska konsekvenser för staters, näringslivets och individers 

sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. 

Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer framväxten av nya, 

revolutionerande affärsmodeller. Ett synligt resultat är en ökad konkurrens, liksom en lokal och global 

delningsekonomi som gör underutnyttjade resurser tillgängliga för fler. 

Klimatet förändras och miljön hotas 

Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd sedan 1950-talet har fått och 

kommer att få stora konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några graders högre 

medeltemperatur medför allvarliga konsekvenser för kommande generationers livsförutsättningar. 

Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa över utvecklingen i en oönskad riktning, bortom 

människans kontroll. Det krävs en smart och innovationsdriven utveckling som genererar ekonomiskt 

värde, mänskligt välbefinnande och anpassning till de ramar planeten och miljön sätter. Den svenska 

ambitionen är att vara internationellt ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling och bli ett av 

världens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur minskade utsläpp kan kombineras med 

ekonomisk tillväxt, jobb och välstånd. På Kommunfullmäktige den 28 september berättade Svante 

Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige att arbetet går fortare än planerat och att 

näringslivet ligger i framkant i det fortsatta arbetet. 

Konflikterna och de sociala spänningarna ökar 

Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen, även om antalet har ökat något under senare år. Det 

senaste är Rysslands anfall av Ukraina mitt i Europa. Flera av konflikterna får konsekvenser långt 

utanför de direkt berörda länderna. En ökad efterfrågan och konkurrens om sinande naturresurser, vatten 

och livsmedel väntas ge upphov till fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått under senare tid 

är sannolikt bara början på en större folkvandring som kan komma att pågå i många år framåt. Nationellt 

riskerar missnöje, orättvisor och utanförskap skapa sociala spänningar som kan följas av främlingsrädsla 

och minskad tillit i samhället. 

Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras 

Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar, samtidigt som behovet av samarbete ökar. 

De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi lyckas locka till sig investerare, 
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besökare och invånare med de bästa förutsättningarna för hållbar ekonomisk utveckling och 

jobbskapande. All utveckling är global och lokal, allt hänger ihop lokalt. Administrativa gränser luckras 

upp och människor och företag verkar i allt större arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar 

högre ekonomisk tillväxt och sysselsättning än i mindre regioner. 

En framgångsrik region med potential 

De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en, i jämförelse med andra svenska regioner, stark utveckling. 

Flera indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag och individer att bo och verka i. Länet 

har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans med ett positivt födelsetal 

gör området till det snabbast växande i landet vid sidan av Stockholm. Länet har bland landets lägsta 

arbetslöshet, även om den skiftar mycket mellan kommuner och mellan olika grupper, där utlandsfödda, 

funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på 

arbetsmarknaden. Länets samlade förmåga till förnyelse och innovation ligger enligt flera mätningar i 

toppskiktet för riket. Näringslivet har en god internationell konkurrenskraft, med en väl utvecklad 

basindustri och framstående framtidsbranscher som life science, tech, gröna näringar, energiteknik och 

avancerade material – från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom 

servicesektorn, och många nya bolag växer fram. Detta, tillsammans med ett starkt regionalt företags- 

och innovationsstöd, en diversifierad arbetsmarknad och närhet till ett antal statliga myndigheter, har 

bidragit till att regionen klarar konjunktursvängningar bättre än flera andra svenska regioner. 

Länet ingår i Stockholm–Mälarregionen – en av Europas snabbast växande – och har en stark tradition 

av kunskap, kultur och kompetens. Inte minst tack vare Uppsala universitet och Sveriges 

lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan främjar kunskap, demokrati och 

samhällsutveckling. Det geografiska läget i Stockholm–Mälarregionen, närheten till Arlanda och väl 

utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna. Länet präglas av närhet och 

består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geografiskt nav. 

Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med kusten, Mälaren, Dalälven och livsmiljöer som 

attraherar fler invånare. Trots att Uppsala län kan uppvisa en stark historisk utveckling finns det 

områden som behöver utvecklas och stärkas. Det handlar exempelvis om att möta efterfrågan på 

bostäder, livsmedel och upplevelser, öka kapaciteten inom mjuk och hård infrastruktur samt koppla 

länet till den växande huvudstads-regionen. På det sociala området gäller det att minska arbetslösheten, 

förbättra folkhälsan och utjämna skillnaderna mellan olika grupper och mellan länets kommuner. 

Tre utmaningar för Uppsala län 

Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter från omvärlden, 

kan summeras i tre övergripande utmaningar för Uppsala län. 

 Att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som erbjuder trygga 

och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minskar miljöbelastningen. 

 Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett växande arbetsliv och 

värdeskapande företag i en världsledande miljö för innovation, kreativitet och kompetens. 

 Att vara en öppen och attraktiv region som genom god ekonomisk bärkraft bidrar till att 

invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och delaktighet i samhälle och 

arbetsliv. 
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Vision 2025 – Knivsta  
 

Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt 

i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster 

Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. 

 

Knivstas identitet 

 

 En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala 

 En kommun öppen för förändringar 

 En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan 

 En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle 

 En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare 

 Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag  

 En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta 

 

Fokusområden 

Hållbar utveckling Ekonomiskt  Ekologiskt  Socialt  

Arbete 

Utvecklad infrastruktur 

Bra kommunikationer 

Entreprenörskap 

Lokal energiproduktion 

Energi och miljö 

Fler jobb i 

Knivsta 

 

Landsbygd i 

utveckling 

Besöksnäring och 

närturism 

Lärande Hög kvalitet på skolans utbildning Livslångt lärande Lära ut och lära in 

Livskvalitet 

 

Delaktighet 

Aktivt föreningsliv 

Mångfald av boendeformer 

Folkhälsa 

Fungerande 

kollektivtrafik  

Närodlad mat 

  

Demokrati 

Livspussel 

Boendemiljö 

Fritid och kultur 

Valfrihet 
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Kommunfullmäktiges mål 

Kommunfullmäktiges mål utgår från Agenda 2030, kommunens vision och regionens 

utvecklingsstrategi. Målen anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur 

kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Utifrån kommunfullmäktiges mål och relevanta styrdokument 

ska kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål för sitt bidrag till att uppfylla 

kommunfullmäktiges mål. 

 

Mål 1. I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter 

och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet. 

Knivsta ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i samt vara en föregångskommun och en 

mötesplats för ett hållbart samhälle. Social, ekonomisk och politisk inkludering ska främjas. Tillitsfulla 

dialoger ska värnas och synpunkter ska tas tillvara. Detta är grundläggande för att kunna hantera 

förändringar och ha motståndskraft mot påfrestningar.  

Knivsta kommun ska bidra till ett inkluderande samhälle, vilket skapar tillit, framtidstro och mångfald 

samt stärker delaktighet, jämlikhet och demokrati. Ett starkt civilsamhälle spelar en grundläggande roll 

för ett öppet, solidariskt och inkluderande samhälle. 

Kommunen ska värna och utveckla sin medborgardialog så att fler av kommunens invånare kan 

engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt. Extra viktigt kommer det bli att 

fler av Knivsta kommuns ungdomar ska känna till hur de kan delta i kommunens dialog- och 

beslutsprocesser. 

Uppdrag 

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

kommun. 

Indikatorer 

Nöjd inflytandeindex ska inte minska. 

Fler unga ska känna till hur de kan påverka kommunala beslut. 

Antal deltagare i medborgardialoger ska öka. 

 

Mål 2. I Knivsta kommun ska stad och landsbygd växa i ett långsiktigt hållbart samspel 

med varandra. 

Knivsta har i dag för höga utsläpp av koldioxid. För att nå målet med nollutsläpp till 2035 behöver 

kommunen växa enligt Stadsutvecklingsstrategin, SUS 2035, som antagits av KF. Kommunen behöver 

samarbeta såväl inom hela kommunkoncernen som tillsammans med näringslivet, invånarna och 

civilsamhället. Vid upphandling ska Knivsta uppmuntra närodlade ekologiskt hållbara produkter. När 

Knivsta växer ska det vara med klimatsnåla bygg- och anläggningsmaterial samt energisnåla byggnader. 

”Eftersom kommunen som organisation endast har direkt rådighet över en liten del av utsläppen behöver 

modeller för samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga ytterligare 

utvecklas och stärkas, liksom regional och nationell samverkan.” ur Koldioxidbudget 2020 – 2040, 

Knivsta kommun. 

Knivsta ska ha park- och skogsområden nära alla bostäder och skolor. Det ska också vara nära till 

bilpooler, cykelvägar och pendlarparkeringar i det växande Knivsta. Att på ett tryggt sätt kunna gå cykla 

och åka kollektivt ska vara självklara inslag. Knivstas unga, mellan 7 och 19 år, ska ha tillgång till fri 

kollektivtrafik på fritiden.  
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Uppdrag 

Kommunen ska följa upp hur Knivsta bidrar med sin del av Parisavtalet för att nå nollutsläpp 2035. 

Förvaltningen behöver öka takten i klimatomställningen och årligen uppdatera kommunens 

koldioxidbudget för att minska Knivstas växthusgasutsläpp och nå målet om en fossilfri 

välfärdskommun 2035. 

Indikatorer 

Andelen inköp av ekologiskt och närproducerat ska öka. 

Andel energisnåla nyproducerade byggnader ska inte minska. 

Antal bilar i bilpooler ska öka. 

Antal pendlarparkeringsplatser på landsbygd ska öka. 

Antal fria kollektivtrafikkort till unga ska öka. 

Kommunens utsläpp av koldioxid ska sjunka. 

Parker och natur nära bostäder och skolor ska öka i takt med kommunens utbyggnad.  

 

Mål 3. Knivsta kommun ska vara jämlik och inkluderande med goda förutsättningar för 

folkhälsa och livskvalitet. 

Knivsta rankas som en av landets tryggaste kommuner och en av de bästa att bo i. Trots det finns det 

individer som upplever otrygghet. I Knivsta ska det finnas ett främjande och förebyggande arbete för 

Knivstas unga genom ett samarbete mellan skola, socialtjänst, fritid, polisen, Region Uppsala och andra 

myndigheter. 

Bland Knivstas unga ska det finnas framtidstro, en trygg skoltid och ett rikt fritidsutbud. I Knivsta ska 

det finnas bostäder och arbete till alla och nära till natur och kultur. Det ska finnas tillgång till 

vuxenutbildning och Knivstas äldre ska erbjudas en värdig ålderdom. I syfte att skapa en god 

arbetsmiljö ska Knivsta kommun intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor, med bland annat 

kortare arbetstid, för nuvarande och kommande medarbetare. 

Knivsta kommun ska genom ett brett förebyggande arbete behålla sin höga position som en trygg och 

bra kommun att bo i. I Knivsta ska det finnas vuxenutbildning och sommarjobb till de som önskar.  

Uppdrag 

Förvaltningen behöver stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera psykisk 

ohälsa. 

Indikatorer 

Andelen sommarjobb för unga ska öka. 

Medarbetares trivsel på jobbet ska öka. 

Andelen hyresrätter i offentlig regi ska öka  

Ungas hälsa ska bli bättre. 

Knivsta ska behålla sin tätposition som en trygg kommun att bo i. 

Antal deltagare i Komvux ska följa behovet. 

 

 

 



 

 

 

Vänsterpartiets förslag, Mål & Budget 2023  13 (35) 

Mål 4. Knivsta kommuns ekonomiska utveckling ska ske med hänsyn till social och 

ekologisk hållbarhet 

Att Knivstas ekonomiska utveckling sker hållbart är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för 

att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna 

inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Skattenivån ska 

inte vara högre än nödvändigt och användas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. 

Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den 

växande kommunen. Kommunens medel ska fortsätta att investeras på ett sätt som gör att de bidrar till 

en hållbar utveckling. Kommunens upphandlingar ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet. 

Inom Knivsta kommunkoncern ska god hushållning bidra till en ekonomi i balans. I Knivsta kommun 

ska samtliga upphandlingar säkerställa att kollektivavtal följs och andelen ramavtal som tar hänsyn till 

hållbarhetsaspekter ska öka. Knivsta kommun ska öka sitt resultat i Aktuell hållbarhets kommunranking. 

Inom Knivsta kommunkoncern ska andelen hållbara transporter (mobility management) öka. 

Uppdrag 

Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid 

upphandling. 

Indikatorer 

Andelen inköp av ekologiskt och närproducerat ska öka. 

Andel energisnåla nyproducerade byggnader ska inte minska. 

Upphandling med hänsyn till arbetsvillkor och klimatpåverkan ska öka. 

Antal poäng i Miljöbarometerns kommunranking ska öka. 

Andelen hållbara transporter ska öka. 
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Driftsbudget nämnder 
 

Finansförvaltning 
Alla nämnder erhåller kommunbidrag från en finansiell enhet, benämnd finansförvaltning. Ansvaret för 

finansförvaltningens räkenskaper vilar på Kommunstyrelsen. Skatteintäkter och kommunalekonomisk 

utjämning, bidrag, vissa statsbidrag, avgifter för förskola, äldreomsorg, utdelning från bolag samt ett 

internt påslag för personalomkostnader utgör finansförvaltningens intäkter. Nämndernas kommunbidrag 

är naturligtvis den största utgiftsposten. Arbetsgivaravgifter, pensionsutbetalningar och externa 

finansiella kostnader utgör andra utgiftsposter. 

Det är mycket svårt att bedöma när exploateringsintäkter kommer in eftersom det beror på när 

detaljplanerna vinner laga kraft. Därför har alla exploateringsersättningar flyttats från 

samhällsutvecklingsnämnden till finansförvaltningen (kommunens internbank). 

Samhällsutvecklingsnämnden får istället ett kommunbidrag för ökade kapitaltjänstkostnader som 

exploateringsinvesteringarna utgör innevarande år – bokslutsreglering. Nämnden får dessutom 

kompensation i volymuppräkningen för tidigare års exploateringsinvesteringar – 

resursfördelningsmodell. 

Kostnader för bokslutsreglering, KS uppsiktsplikt och finansiering av drift vid investering finns 

budgeterade centralt under finansförvaltningen, avsättning är 4,5 miljoner kronor per år. En avstämning 

mot faktiskt utfall görs i boksluten och regleras mot respektive nämnd (utbildningsnämnden, 

samhällsutvecklingsnämnden och socialnämnden). Om volymen blir lägre än vad nämnderna har fått 

pengar för så sker återbetalning till finansförvaltningen. 

Budgetposten kommunstyrelsen förändrings- och innovationsstöd avser medel för att stimulera till 

innovation, utveckling och förändring, nämnder ansöker om medel vartefter idéer och behov uppstår.  

Aktiv personalpolitik, posten ger kommunsstyrelsen möjlighet att genomföra exempelvis 

personalfrämjande åtgärder eller särskilda lönesatsningar under budgetåret. Nämnder/verksamheter 

kompenseras genom tillskott från aktiv personalpolitik efter särskilt beslut. Mot slutet av 

mandatperioden har vi avsatt en summa för provande på en enhet med sex timmars arbetsdag. 
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Finansförvaltning 

 

  

INTÄKTER

Kommunalskatt* 1 135 356 1 204 845 1 278 387 1 349 733 1 422 903

Inkomstutjämning 75 769 82 245 81 885 99 278 100 954

Kostnadsutjämning 49 941 28 946 34 491 25 254 16 025

Regleringsavgift/strukturbidrag 31 952 30 509 30 350 23 316 17 303

Lss-utjämning -36 599 -40 378 -41 486 -42 593 -43 600

SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning 1 256 418 1 306 167 1 383 628 1 454 988 1 513 585

Fastighetsavgift 37 200 39 755 39 755 39 755 39 755

Exploateringsnetto (Knivsta+Alsike) 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000

Exploateringsersättningar allmän platsmark 0 0 0 0

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) 164 136 161 976 163 595 165 231 166 883

SUMMA exploatering och statsbidrag 218 506 216 476 218 095 219 731 221 383

KOSTNADER

Kommunbidrag/nettokostnad -1 313 161 -1 384 954 -1 435 018 -1 481 251 -1 536 395

KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering -2 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500

KS attraktiv arbetsgivare (löneöversyn) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

KS förändrings- och innovationsstöd -6 260 -6 260 -6 260 -6 260 -6 260

KS skola 1:1 (datorer) -5 750 -5 750 -5 750 -5 750 -5 750

Arbetsgivaravgifter -121 576 -120 576 -121 782 -123 000 -124 230

Pension, årets intjänade individuella del -25 590 -25 590 -25 846 -26 104 -26 365

Pensionsförsäkringsavgifter -7 212 -7 212 -7 284 -7 357 -7 431

Övriga pensionskostnader -515 -515 -520 -525 -530

Löneskatt (24,26%) -8 243 -8 083 -8 163 -8 245 -8 327

Pensionsutbetalningar (skulde före 1998) -7 600 -9 111 -9 098 -9 283 -9 472

Övrigt

SUMMA KOSTNADER -1 498 407 -1 573 551 -1 625 222 -1 673 275 -1 730 261

FINANSIELLA intäkter & kostnader

Internränta 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Utdelning (KKHAB Kommuninvest) 3 500 10 000 3 000 3 000 3 000

Externa finansiella intäkter 4 100 8 500 8 500 8 500 8 500

Externa finansiella kostnader -950 -850 -1 050 -1 250 -1 450

SUMMA FINANSNETTO 9 650 20 650 13 450 13 250 13 050

ÅRETS RESULTAT 23 367 9 497 29 707 54 449 57 513

1 % av skatter och bidrag 12 936 13 459 14 234 14 947 15 533

2% av skatter och bidrag 25 872 26 918 28 468 29 895 31 067

Över/underskott budget 1,8% 0,7% 2,1% 3,6% 3,7%

Skattesats 20:91 21:61 21:41 21:41 21:31

Föregående skatteprognos

ÅRETS RESULTAT 24 555 24 555 31 562 31 237 31 237

1 % av skatter och bidrag 12 733 12 733 13 215 13 701 13 701

2% av skatter och bidrag 25 467 25 467 26 430 27 402 27 402

Skatteintäkter 1 293 618 1 345 922 1 423 383 1 494 743 1 553 340

Förändring tkr 101 484 77 461 71 360 58 597

Förändring % 8,2% 5,8% 5,0% 3,9%

Exploateringens andel 3,3% 3,1% 2,9% 2,8%

plan

2026

KF plan

2023

Budget

2023

plan

2024

plan

2025

KF plan

2023

plan

2026

plan

2026

plan

2025

plan

2024

Budget

2023

plan

2023

plan

2024

plan

2025

plan

2023
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Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den leder samt 

samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Ett annat ansvarsområde 

är att leda utvecklingen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamheter. 

Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontor, ekonomikontor, kultur- och fritidskontor, 

innovationskontor 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. Innovations- och ekonomikontoret har i vårt förslag fått en ökad ram på 1 miljon 

respektive 300 tusen. 

I kommunstyrelsens uppdrag finns arbetsgivaransvaret som bland annat innebär ansvar för 

medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor. Under mandatperioden vill Vänsterpartiet prova att låta en 

eller flera arbetsplatser jobba sextimmarsdagar eller 30 timmarsveckor. Se mer under socialnämnden. 

Räddningstjänsten är en del av kommunförbundet Attunda. Lönecentrum i Tierp är en lönenämnd i 

samarbete med Tierps och Älvkarleby kommun. Här finns också näringslivsfrågor, folkhälsa, 

konsumentrådgivning och serveringstillstånd. 

Kommunstyrelsen hanterar även delar av de viktiga fritids- och kulturfrågorna genom Kultur- och 

fritidsutskottet. Kanske är det dags att se över möjligheten att kultur och fritidsfrågorna får en egen 

nämnd inom en snar framtid. Verksamheterna är ungdomsverksamhet, kulturskola, aktivitets- och 

föreningsbidrag, fritidsanläggningar, allmän kultur och bibliotek. Tilldelningen till kultur och fritid har 

räknats upp med totalt 3,6 miljoner kronor och fördelats till ungdomsverksamheten, kulturskolan, 

biblioteken och allmän fritid. 

För att underlätta för barn och ungdomar att ta sig till sina olika fritidsintressen inför Vänsterpartiet i 

detta förslag fem miljoner från 2023 till ett fritt ”fritidsbusskort” för 7 – 19 åringar.  
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Kommunstyrelse 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

 

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Kommunstyrelse 

 KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 490 5 561 5 655 5 768 5 883 6 001

 Partistöd 403 310 403 403 403 403

 Övrig politisk verksamhet 2 874 2 911 2 960 3 019 3 079 3 141

 Räddningstjänst 15 707 15 911 16 178 16 502 16 832 17 169

 Totalförsvar och samhällsskydd 754 764 1 777 1 813 1 849 1 886

 Folkhälsa och hållbar utveckling 1 383 1 401 1 424 1 452 1 481 1 511

 Näringsliv och marknadsföring 3 103 3 143 3 196 3 260 3 325 3 392

 Exploateringskontor 6 633 6 719 6 832 6 969 7 108 7 250

 Utvecklingsprogram Knivsta 2035 2 300 2 300 2 369 1 116 138 141

 Konsumentrådgivning och energirådgivning 266 269 274 279 285 291

 Budget & Skuldrådgivning 174 176 179 183 187 191

 Allmän fritid 3 809 3 771 4 325 4 419 4 515 4 610

 Idrotts- & fritidsanläggningar 47 729 51 238 52 050 53 091 54 153 55 236

 Bibliotek 8 963 9 080 10 032 10 233 10 438 10 647

 Allmän Kultur 1 472 1 491 1 516 1 546 1 577 1 609

 Ungdomsverksamhet 3 949 4 000 5 567 5 678 5 792 5 908

 Kulturskola 5 139 5 206 6 093 6 215 6 339 6 466

 Kommunledningskontor 25 421 25 751 26 184 26 708 27 242 27 787

 Innovationskontor 2 500 2 033 3 075 3 137 3 200 3 264

 Ekonomikontor 10 763 10 903 11 386 11 614 11 846 12 083

 HR-kontor 8 040 8 145 8 281 8 447 8 616 8 788

 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 156 3 206 3 251 3 316 3 369 3 423

 Fackliga kostnader 1 717 1 739 1 769 1 804 1 840 1 877

 Lokalförsörjning 2 261 2 290 2 329 2 376 2 424 2 472

 Kommunhus 3 206 1 248 1 302 1 328 1 348 1 368

 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby) 17 868 18 100 18 404 18 772 19 054 19 340

 Stärk stöd till kärnverksamhet 0 0 1 850 1 887 1 915 1 944

 Ospecficerat 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

 Årets effektiviseringsbeting 1 149 -575 0 0 0 0

 Ackumulerat effektiviseringsbeting -1 149 0 0 0 0 0

 Kollektivtrafik 0 5 000 5 000 5 000 5 000

Summa Kommunstyrelsen 186 080 188 091 204 661 207 335 210 238 214 198

plan

2024

plan

2025

plan

2026

Budget

2023

Budget

2022

plan

2023
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Samhällsutvecklingsnämnd 
Ansvaret för långsiktig planering av hållbar utveckling vilar på nämnden för samhällsutveckling. En 

viktig del i samhällets utveckling är att se till att hela kommunen utvecklas när tätorterna växer. 

Nämnden har även det övergripande ansvaret för all social, miljö-, fysisk och teknisk planering i 

kommunen. Verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde är park och naturvård, strategisk miljö, 

VA och energiplanering, trafikplanering, bredbandsutbyggnad, bostadsanpassning och avfallshantering. 

Med de antagna policyerna Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy och samt 

Stadutvecklingsstrategi 2035 finns möjligheter till en genomtänkt och väl planerad utbyggnad av 

kommunen. Tillsammans med en reviderad ÖP och ett planprogram kan en gemensam vision för 

stadsplaneläggning av områden verkställas. Till ÖP arbetet föreslår Vänsterpartiet två miljoner 2023 och 

en miljon 2024. Alla dessa beslutade underlag ger nämnden möjlighet att besluta om detaljplaner enligt 

normalt förfarande. 

Bostadsmarknaden i vår region har under en lång tid ökat människors bostadskostnader. Speciellt i 

nyproduktion. Vänsterpartiet vill se att det skapas ett blandar utbud av bostäder som matchar 

efterfrågan. För att samtidigt förebygga ett segregerat Knivsta behöver Knivstabostäder fortsätta bygga 

hyresrätter. Dessutom ser vi gärna att det byggs byggemenskaper på lämpliga platser i kommunen. 

Då investeringar i framtida och befintlig mark och yta är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta 

utveckling och finansiering, ska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen säkerställa en långsiktig 

plan för exploatering, inklusive uthyrning av mark. 

Medborgardialog är ett viktigt inslag i samhällsutvecklingen. Nämnden ska därför verka för ökad 

transparens i dialogen kring de olika planprocesserna och för att utveckla dialogen med berörda parter, 

inklusive medborgarna. 

Nämnden ska anlägga fler cykelvägar och parker samt säkerställa grönstrukturen när nya planer tas 

fram. I denna budget har anslaget till dessa ändamål ökat med 9 400 tkr i syfte att skapa ett långsiktigt 

attraktiv Knivsta. 

Samhällsutvecklingsnämnd 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

 

 
 
 
 
 

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Samhällsutvecklingsnämnd 

 Nämndkostnader 1 602 1 623 1 650 1 683 1 717 1 751

 Gator, vägar 26 629 27 076 35 551 36 374 37 203 38 039

 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -3 158 -3 253 -3 253 -3 318 -3 418 -3 521

 Parker & Naturvård 6 793 6 957 8 489 8 743 8 994 9 243

 Teknisk planering 2 858 2 895 3 944 4 023 4 103 4 185

 Översiktsplan (planprogram) 1 074 1 088 4 106 3 188 2 252 2 297

 Stadsbyggnad (detaljplaner) 646 654 665 678 692 706

 Miljöutveckling 535 542 551 562 573 584

 Bostadsanpassning 1 931 1 956 1 989 2 029 2 070 2 111

 Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 0

 Vindkraftverk 0 0 0 0 0 0

 Ospecficerat 800 800 800 800 800 800

 Årets effektiviseringsbeting 297 -149 0 0 0 0

 Ackumulerat effektiviseringsbeting -297 0 0 0 0 0

Summa Samhällsutvecklingsnämnd 39 710 40 189 54 492 54 762 54 986 56 195

plan

2024

plan

2025

plan

2026

Budget

2023

Budget

2022

plan

2023
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Valnämnd 
Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Under 2024 är det val till 

Europaparlamentet och 2026 är det allmänna val till riksdag, region (fd. landsting) och kommun. 

 

Överförmyndarnämnd 
Nämnden utövar tillsyn över ställföreträdares förvaltning av huvudmäns tillgångar. 

Överförmyndarnämnden är ett samarbete med kommuner i Uppsala Län. Knivsta kommuns 

kostnadsandel i ÖFN beräknas efter folkmängd. 

 

 

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. 

 

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Valnämnd 1 100 0 0 600 0 1 200

plan

2024

plan

2025

plan

2026

Budget

2023

Budget

2022

plan

2023

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Överförmyndarverksamhet 1 372 1 390 1 386 1 404 1 432 1 461

plan

2024

plan

2025

plan

2026

plan

2023

Budget

2022

Budget

2023

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Kommunrevisionen 902 914 911 923 941 960

plan

2024

plan

2025

plan

2026

plan

2023

Budget

2022

Budget

2023
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Socialnämnd 
Nämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, 

arbetsmarknad och flyktingmottagande. Under den gångna mandatperioden har nämnden tagit hem 

flera verksamheter i egen regi och därmed minskat sina kostnader. Nämnden har även förbättrat 

arbetsvillkoren och ekonomin genom färre inhyrda medarbetare från bemanningsföretag. Under 

planperioden hoppas vi införa ett försök med sex timmars arbetsdag för en eller flera yrkesgrupper. 

Det tidigare effektiviseringsbetinget är numera borttaget men tilldelningen ställer fortsatt höga krav på 

prioritering av verksamhet och på kostnadsbesparingar.  

Socialnämndens främsta uppgift är att arbeta i förebyggande syfte och därmed i tidigt stadium hjälpa 

och stödja människor i utsatta situationer. Möjlighet till stöd och hjälp genom rådgivning är en sådan 

viktig faktor vilket innebär färre ärenden inom myndighetssidan. Socialnämndens uppgift är då att 

stödja exempelvis utsatta familjer och ungdomar som anonymt kan uppsöka socialförvaltningen för 

rådfrågning. Vänsterpartiet har utökat det förebyggande arbetet med 2 miljoner kronor. 

Socialnämnden ska utveckla samarbetet med den ideella sektorn då samarbete och stöd till 

civilsamhället är en av de viktiga frågorna för framtiden. Det allmänna har inte längre möjlighet att i 

alla delar stödja den enskilde varför det är viktigt att hitta goda samarbetsformer med föreningar. 

Viktiga partners är pensionärsföreningarna och Röda korset. 

Feriearbete är en del av nämndens förebyggande insatser, som innebär att skolungdomar får chansen 

att pröva på arbete och få erfarenheter, kontakter och nätverk och därefter har ökad möjlighet att 

vikariera inom exempelvis vård- eller förskoleverksamheten. Handledning är viktigt för att ge 

möjlighet att integrera nyanlända, lära upp praktikanter och ge vägledning ut i arbetslivet. Utöver den 

ökning av antal arbetstillfällen som skapats under mandatperioden har vi till 2023 föreslagit en ökning 

på ytterligare 500 000 kronor. 

 
Socialnämnd 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

 

 

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Socialnämnd

 Nämndkostnader 1 361 1 375 1 402 1 430 1 459 1 488

 Vård och omsorg enligt SoL och HSL

 Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL 23 768 26 702 27 683 31 144 34 410 37 477

 Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL 94 977 96 165 100 779 102 748 104 823 111 919

 Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL 39 481 42 061 42 346 45 274 47 844 50 466

 Förebyggande verksamhet SoL 4 182 4 236 6 007 6 127 6 250 6 375

 Vård och omsorg enligt lss och SFB

 Insatser LSS i ordinärt boende 32 563 34 435 33 540 34 211 34 895 35 593

 Insatser LSS i boende med särskild service 44 491 45 069 48 174 51 565 55 116 58 840

 Färdtjänst/riksfärdtjänst 5 187 5 254 5 343 5 450 5 559 5 670

 Individ och familjeomsorg

 Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd 28 210 28 577 29 056 29 637 30 230 30 835

 Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende 34 836 36 452 37 299 39 332 41 290 43 169

 Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd 8 560 8 671 8 817 8 993 9 173 9 356

 Flyktingmottagande 692 701 713 727 742 757

 Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända 4 807 4 869 5 451 5 560 5 671 5 784

 Ospecficerat 0 0 0 0 0 0

 Årets effektiviseringsbeting 2 382 -1 191 0 0 0 0

 Ackumulerat effektiviseringsbeting -2 382 0 0 0 0 0

Summa Socialnämnd 323 115 333 376 346 610 362 198 377 462 397 729

plan

2026

Budget

2022

Budget

2023

plan

2023

plan

2024

plan

2025
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Utbildningsnämnd 
 

Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnomsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och 

utbildning i svenska för invandrare. 

Under mandatperioden är målet att öka antalet lärare och andra vuxna i skolan samt erbjuda 30 

timmars förskola för barn till föräldralediga och arbetssökande. Vänsterpartiet vill också starta 

planeringen för en kommunal gymnasieskola i kommunen samt öka vuxenutbildningen med 300 tkr. 

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Knivsta ökar. Den trenden måste vändas! Det är 

viktigt med tidiga insatser i skolan för att förebygga att våra unga slås ut. Med fler vuxna i skolan ökar 

chansen för tidig upptäckt av psykisk ohälsa. Samordnade insatser mellan skola, socialtjänst och 

primärvård förenklar och förkortar utredning och behandling och avlastar föräldrar. Vänsterpartiet har 

ökat budgeten med 8 000 tkr 2023 för fler medarbetare i skolan och med 3 000 tkr för fler medarbetare 

i förskolan.  

Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever möjligheter till en bra utbildning. I Knivsta ska alla skolor 

vara bra skolor. Lärartätheten i kommunen är dock bland de lägsta i landet. Lärarnas arbetsbörda 

måste lättas och därför vill Vänsterpartiet anställa fler vuxna i skolan. Fler vuxna bidrar även till att 

eleverna känner sig trygga och blir sedda, och då förbättras också deras resultat. Genom att vi skapar 

en bra skolmiljö ges barnen möjligheter att tillägna sig de kunskaper och färdigheter de har rätt till.  

 

Utbildningsnämnd 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

 

 
 

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Utbildningsnämnd

 Nämndkostnader 1 503 1 523 1 548 1 579 1 611 1 643

 Förskola, barn 1-5 år 183 100 184 655 194 127 204 220 213 351 223 829

 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 393 258 409 214 415 233 429 499 443 740 456 961

 Grundsärskola 11 177 11 930 16 456 17 397 18 357 19 336

 Gymnasieskola, internt 7 926 8 470 8 652 9 125 9 607 10 099

 Gymnasieskola, externt 109 069 111 566 115 464 120 069 123 117 125 863

 Gymnasiesärskola 4 345 4 401 4 475 4 565 4 656 4 749

 Vuxenutbildning & SFI 9 567 9 691 10 254 10 459 10 668 10 881

 Måltidsverksamhet 256 259 264 269 274 279

 Ospecficerat 575 575 575 575 575 575

 Årets effektiviseringsbeting 5 440 -2 720 0 0 0 0

 Ackumulerat effektiviseringsbeting -5 440 0 0 0 0 0

Summa Utbildningsnämnd 720 776 739 564 767 048 797 757 825 956 854 215

plan

2024

plan

2026

plan

2025

Budget

2022

Budget

2023

plan

2023
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Bygg och miljönämnden 
 

Driftbudget 

Bygg och miljönämnden ansvarar för bygglovhandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, miljö- 

och hälsoskydd och trafikplanering. Nämndens verksamheter är i hög grad avgiftsfinansierade. 

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

 

 

 

Nettokostnad Nämnder 

 

  

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Bygg- och miljönämnd

 Nämndkostnader 1 224 1 240 1 261 1 286 1 312 1 338

 Stadsbyggnad 5 254 5 322 5 412 5 520 5 630 5 743

 Trafikplanering 274 278 282 288 294 300

 Serveringstillstånd 59 60 61 62 63 64

 Miljö- och hälsoskydd 2 553 2 586 2 630 2 683 2 737 2 792

 Ospecficerat tillägg 200 200 200 200 200 200

 Årets effektiviseringsbeting 98 -49 0 0 0 0

 Ackumulerat effektiviseringsbeting -98 0 0 0 0 0

Summa Bygg- och miljönämnd 9 564 9 637 9 846 10 039 10 236 10 437

plan

2024

plan

2026

Budget

2022

plan

2025

Budget

2023

plan

2023

2022 Plan 2023 2023 2024 2025 2026

Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd 186 080 188 091 204 661 207 335 210 238 214 198

Samhällsutvecklingsnämnd 39 710 40 189 54 492 54 762 54 986 56 195

Socialnämnden 323 115 333 376 344 910 360 464 375 693 395 925

Utbildningsnämnden 720 776 739 564 767 048 797 757 825 956 854 215

Bygg- och miljönämnden 9 564 9 637 9 846 10 039 10 236 10 437

Övriga nämnder 3 374 2 304 2 297 2 927 2 373 3 621

Summa 1 282 619 1 313 161 1 383 254 1 433 284 1 479 482 1 534 591

7,8% 3,6% 3,2% 3,7%
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Bilaga 1 Investeringsplan 2023-2026 
 

 
 

INVESTERINGSPLAN 2023-2026 Reinvestering

Befriad

Ny

Kommunstyrelsen
Summa plan 

2023-2026

Flerårs-

projekt

totalutgift

Tillägg

projekt 

budget

Utgift 

2022

Utgift 

2023

Utgift 

2024

Utgift 

2025

Utgift 

2026 Kategori

Fritid och kultur

Kultur 450 150 75 150 75 N/R

Fritid 2 800 700 700 700 700 N/R

Minigolfbanor 350 0 350 0 0 0 R

Adolfsbergshallen (ny etablering) 300 300 0 0 0 N

Digitalt museum 300 0 300 0 0 0 N

Konst, underhåll och inventarier 800 200 200 200 200 200 B

Kölängen 64 500 64 500 1 500 3 000 25 000 35 000 N

Tillväxtkontoret

Inventarier kommunhus 300 0 100 100 100 N/R

Utveckling kommunhus 4 000 10 000 4000 6 000 4 000 0 0 0 N/R

Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 N

Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig 2 000 500 500 500 500 500 R

Strategiska markförvärv 100 000 4 000 25 000 25 000 25 000 25 000 N

Gemensam stödverksamhet

Innovation (Innovationskontor) 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 N

Webbutveckling 1 500 500 500 500 250 250 N

Intranät/virtuell arbetsplats 250 500 250 0 0 0 N

Ärendehanteringssystem (P360) 800 200 200 200 200 200 N

Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm) 1 500 500 500 500 250 250 N

Nämndprocessen 200 200 0 0 200 0 N

IT infrastruktur IT-centrum (utbyte och utveckling) 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 R

Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen) Rest IT 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 R

Ekonomisystem 4 000 4 000 1 500 2 500 N

KS ofördelade investeringsmedel 40 000 7 000 10 000 10 000 10 000 10 000 B

SUMMA Kommunstyrelsen 254 050 78 500 4 000 27 100 53 450 50 775 70 050 79 775

Exploateringsinvesteringar
Summa plan 

2023-2026

Flerårs-

projekt

totalutgift

Tillägg

projekt 

budget

Utgift 

2022

Utgift 

2023

Utgift 

2024

Utgift 

2025

Utgift 

2026

Sågen/Centrum 75 000 97 000 22 000 11 000 16 000 36 000 12 000 N

Västra Knivsta 150 500 175 500 25 000 17 000 44 000 47 000 42 500 N

Östra Knivsta 15 200 17 200 2 000 100 100 5 500 9 500 N

Nor 10 500 13 000 2 500 2 500 2 000 3 500 2 500 N

Alsike 152 500 183 500 31 000 13 000 37 000 36 000 66 500 N

AR/Brunnby 35 000 45 000 10 000 10 000 12 000 12 000 1 000 N

SUMMA Exploatering 438 700 531 200 0 92 500 53 600 111 100 140 000 134 000

Samhällsutvecklingsnämnden
Summa plan 

2023-2026

Flerårs-

projekt

totalutgift

Tillägg

projekt 

budget

Utgift 

2022

Utgift 

2023

Utgift 

2024

Utgift 

2025

Utgift 

2026

Gata 

Reinvestering bef. gatunät 17 000 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 R

Belysning 11 500 4 000 4 000 2 500 2 500 2 500 R

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 12 000 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 R

GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 60 000 0 0 30 000 30 000 0 N

Cykelinfrastruktur 5 000 3 000 2 000 1 000 1 000 1 000 N

Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv. 10 000 20 000 10 000 10 000 0 0 0 N

Cykelramper, ny järnvägsbro 0 20 000 0 0 0 0 N

Cirkulationsplats Gredelbyleden / Gredelbyvägen 20 000 20 000 0 0 0 N

Forngravsvägen 0 N

Park

Friluftsåtgärder Kölängen 1 000 0 0 1 000 0 0 N

Renovering bef anläggningar 3 200 800 800 800 800 800 R

Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram 4 000 1 000 1 500 1 500 1 000 0 N

Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 200 400 200 400 200 R

Avfall

Återvinningscentral ospecificerat 800 200 200 200 200 200 R

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 144 500 20 000 0 47 700 46 900 44 200 42 900 11 700
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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

Stadsbyggnad 3 000 0 500 0 500 2 000

Miljö 1 000 0 0 1 000 0 0

Digitalisering - innovation 1 500 500 500 500 500 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

Digitalisering - innovation 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

Utbildningsnämnden
Summa plan 

2023-2026

Flerårs-

projekt

totalutgift

Tillägg

projekt 

budget

Utgift 

2022

Utgift 

2023

Utgift 

2024

Utgift 

2025

Utgift 

2026

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 11 430 0 0 2 720 3 545 2 820 2 445 2 620

SUMMA INVESTERINGSPLAN 858 580 629 700 4 000 171 620 159 595 211 495 257 495 231 195

Summa plan 

2023-2026

Flerårs-

projekt

totalutgift

Tillägg

projekt 

budget

Utgift 

2022

Utgift 

2023

Utgift 

2024

Utgift 

2025

Utgift 

2026

Kommunstyrelsen 254 050 78 500 4 000 27 100 53 450 50 775 70 050 79 775

Exploateringsinvesteringar 438 700 531 200 0 92 500 53 600 111 100 140 000 134 000

Samhällsutvecklingsnämnden 145 700 20 000 0 47 700 46 900 44 200 42 900 11 700

Bygg- och miljönämnden 5 500 0 0 500 1 000 1 500 1 000 2 000

Socialnämnden 4 400 0 0 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Utbildningsnämnden 11 430 0 0 2 720 3 545 2 820 2 445 2 620

Summa 859 780 629 700 4 000 171 620 159 595 211 495 257 495 231 195

50% 79797,5 105747,5 128747,5 115597,5

25 år avskriv 3191,9 4229,9 5149,9 4623,9
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Bilaga 2 Ägardirektiv 2023 – 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 bolagens 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. 

Utgångpunkten 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 1 a §§ 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.  
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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. 

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 2023 – 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. 

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 1 a §§ 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 och måltal för nedanstående verksamhetsmål samt redovisa resultat 

och analys i bokslut. Bolaget kan med fördel använda kommunfullmäktiges indikatorer och måltal där 

så är lämpligt.  

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.  

 Bolaget ska 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.  
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 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 uppnå 3 procent avkastning 

(beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital.  

 Den synliga soliditeten i bolaget ska över tid uppgå till 10 procent (tillåten variation +/-3 

procent). Bolagen ska även upplysa om den verkliga soliditeten.  

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 2023 – 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 1 a §§ 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.  
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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 och måltal för nedanstående verksamhetsmål samt redovisa resultat 

och analys i bokslut. Bolaget kan med fördel använda kommunfullmäktiges indikatorer och måltal 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. Planera för ca 50 nya hyresrätter per år. 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. 

 Bolaget ska samverka med socialnämnden av dem identifierade behov av bostäder. 

Målsättningen är att kommunen (Socialnämnden) förfogar upp till var 7: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.  

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.  

Knivstabostäders 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. 
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 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 5 Ägardirektiv 2023 – 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 1 a §§ 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. 

Budgetdirektiv 2023 

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas för att bidra till 

kommunens totala samhällsutveckling.  
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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 Uppföljningsplan 

 

Uppföljning Material 
Inlämnas till 
ekonomikontoret 

Kommunfullmäktige/ 
Kommunstyrelse 

 Februari Nämnder, 
styrelse  

Ekonomisk årsprognos 
(indikativ) 

mars 2022  Anmäls i Ks  

April Nämnder, styrelse  Ekonomisk årsprognos  maj 2022  Anmäls i Ks  

Juni-juli Nämnder, 
styrelse 

 Ekonomisk årsprognos  augusti 2022  Anmäls i Ks  

Augusti Nämnder, 
styrelse 

 Delårsbokslut och 
årsprognos.  

september-oktober 2022  Delårsbokslut Ks i 
oktober. Delårsbokslut Kf i 
november.  

 Augusti Helägda bolag   Delårsbokslut och 
årsprognos Prognos över 
uppfyllelse av ägardirektiv 
och avkastningskrav  

september-oktober 2022  Delårsbokslut i Ks i 
oktober och Kf november.  

Oktober-november 
Nämnder, styrelse 

 Ekonomisk årsprognos  november-december 
2022 

 Anmäls i Ks  

 November Nämnder, 
styrelse  

 Verksamhetsplaner  januari 2022 Anmäls i KF mars 2022 

 December Nämnder, 
styrelse  

 Årsbokslut, 
förvaltningsberättelse 
uppföljning av uppdrag, 
mål,  

februari-mars 2023 Mars 2023 i Ks April 2023 
i KF 

 December Helägda 
bolag  

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

februari-mars 2023 Mars 2023 i Ks April 2023 
i KF 

 



Sida 1 av 4 

   
 

  

Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-10-11 

Diarienummer 
KS-2022/578 

Ekonomichef   

 

 

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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Akten 
Revisorerna 
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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 



 

 

 

 

Mål och budget 2023 samt 
planeringsramar 2024-2026 för 
Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

Förvaltningens tekniska budget 2022-10-07 
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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. 
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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
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Vision 2025 – Knivsta 
Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd 
– mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och 
företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. 

Knivstas identitet 

 En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala 
 En kommun öppen för förändringar 
 En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan 
 En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle 
 En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare 
 Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag 
 En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta 

Fokusområden 

Hållbar utveckling Ekonomiskt Ekologiskt Socialt 

Arbete Utvecklad infrastruktur 
Bra kommunikationer 

Entreprenörskap Lokal 
energiproduktion 

Energi och 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.  
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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 
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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).



 

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 



Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023 samt planeringsramar 2024-2026 41(60) 

  
 

        

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 

 



 

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. 

  



Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023 samt planeringsramar 2024-2026 46(60) 

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. 
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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 
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Kommunfullmäktiges presidium PM 
2022-11-08 

Diarienummer 
KS-2022/695 

 

Revisorernas budget 2023 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunrevisionens budget sätts till 1 292 100 kr för år 
2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgar att presidiet ska bereda revisionens budget. 

Bakgrund 

Revisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidium. Denna ordning syftar till att 
säkerställa revisorernas oberoende ställning. Kommunfullmäktige behandlar revisorernas 
budget i särskilt budgetärende.  

Kommunrevisionen genomför granskning av samtliga nämnder och kommunstyrelsen, de 
kommunala hel- och delägda bolagen samt samordningsförbunden. 

Revisorernas uppdrag  

Revisorerna uppdrag är till stor del reglerat i lag och god sed. Granskningen ska genomföras 
med en sådan omfattning att revisorerna årligen kan bedöma att:  

 Kommunens och de kommunala bolagens utövade verksamhet är ändamålsenlig och 
ekonomiskt tillfredsställande.  

 Kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt att 
Knivsta kommuns årsredovisning, som omfattar kommunen och den sammanställda 
redovisningen, är rättvisande.  

 Den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig.  

 Om det finansiella och det verksamhetsmässiga resultatet i delårsrapport och 
årsbokslutet är förenliga med de mål fullmäktige beslutat.  

 Redovisningen enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser har fullgjorts.  

I valet av granskningsinriktning är också kommunfullmäktiges prioriterade mål av stor vikt.  

Med resultatet av genomförda granskningar som grund ska revisorerna pröva om styrelsen 
och nämnderna har fullgjort sina uppdrag, s.k. ansvarsprövning.   

Kommunrevisionens budgetförslag för år 2023 

Kostnadsfördelning  2023  
Förtroendevalda arvoden.          230 000              
PO-pålägg.                                 96 600                  
Sakkunniga.                              937 500 
Telefon utbildning mm.              28 000 
 
Totalt   1 292 100 kronor 
 

 

 

Kommunfullmäktiges presidium 8 nov 2022 
Victor Krusell, Lisbeth Rye-Danjelsen, Maria Fornemo 
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Underlag för beslut 

PM 2022-11-08 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
Revisionen 

 

 

 



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 4 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 

 
 

§ 136   Dnr: KS-2022/517 

Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten-
fastighet enligt kartunderlagen benämnda som bilagor 1-7, att gälla från och med att beslutet 
vinner laga kraft. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Fastighetsägare har inom 
verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala 
anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Knivsta har idag verksamhetsområden 
för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  
Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå. Verksamhetsområde 
dagvatten-gata ska också korrigeras men hanteras i separat ärende. Att fastställa 
verksamhetsområdena innebär att kommunen säkerställer berörda fastighetsägares rätt till 
allmänt vatten och avlopp, liksom VA-huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt 
vattentjänstlagen inom samma område. 

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandet. 
Therese von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  
Tjänsteutlåtande 2022-08-29  
Översiktskarta, korrigering av verksamhetsområden 2022-09-14 
Beslut SUN § 78, 2022-06-13, Korrigering verksamhetsområden 
Tjänsteutlåtande till SUN 2022-05-13 
Missiv från Knivstavatten 2022-04-20 
Justerat protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-03-15 
Kartunderlag till tjänsteutlåtande 2022-05-13 samt 2022-08-29: 
”Bilaga 1, Verksamhetsområde vatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 2, Verksamhetsområde spillvatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 3, Verksamhetsområde dagvatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 4, Verksamhetsområde vatten, Södra Knivsta” 
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 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 5 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 

 
 

”Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta” 
”Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta” 
”Bilaga 6b, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta, berörda fastigheter” 
”Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda” 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Robert Fåhraeus 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-29 

Diarienummer 
KS-2022/517 

 Reviderad 2022-09-14  

 

Kommunstyrelsen 

Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten-
fastighet enligt kartunderlagen benämnda som bilagor 1-7, att gälla från och med att beslutet 
vinner laga kraft. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Fastighetsägare har inom 
verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala 
anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Knivsta har idag verksamhetsområden 
för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  

Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå. Verksamhetsområde 
dagvatten-gata ska också korrigeras men hanteras i separat ärende. 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa verksamhetsområden enligt bilagorna 1-7 för att 
säkerställa berörda fastighetsägares rätt till allmänt vatten och avlopp, liksom VA-
huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt vattentjänstlagen inom samma område. 

Korrigering av verksamhetsområden 

Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå och föreslår följande tillägg till 
verksamhetsområden. 

Korrigeringen innebär att fastigheterna Ängby 1:10, Särsta 3:442, delar av Särsta 38:17 och 
Särsta 38:18 fortsättningsvis kommer att ingå i verksamhetsområde för vatten. 

Fastigheterna Vassunda 3:14, Knivsta-Tarv 3:6, 3:7, 3:8, 3:9, Särsta 3:442, Ängby 1:10 samt 
delar av Särsta 38:17 och Särsta 38:18 kommer att ingå i verksamhetsområde för 
Spillvatten.  

Fastigheterna Knivsta-Tarv 3:6, 3:7, 3:8, 3:9 samt ett större antal fastigheter i centrala 
Knivsta (se bilaga) kommer att ingå i verksamhetsområde för dagvatten (gata-fastighet). 

När det gäller behovet av att få sin fastighet avvattnad från dagvatten inkommer ofta enskilda 
fastighetsägare med ett önskemål till VA-huvudmannen om att få ansluta sig och 
överenskommelsen har reglerats genom att fastighetsägaren har fått ansluta mot erläggande 
av anläggningsavgift. Roslagsvatten har som regel inte lyft ärenden till kommunfullmäktige 
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om att inrätta verksamhetsområde för enstaka fastigheter. Det innebär att det med tiden har 
blivit många fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i respektive 
verksamhetsområde.  

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen.  

Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från 
fastighet och dagvatten från gata. Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med 
utbyggnation av vatten och avlopp till ett bostadsområde, men ibland kan detta missas, 
särskilt om anslutning sker av en eller ett fåtal enstaka fastigheter.  

Av samma skäl, det vill säga att saker ibland missats på grund av den mänskliga faktorn eller 
inte direkt har hanterats av andra anledningar, har Roslagsvatten inlett ett projekt med att 
säkerställa att alla kunder erlägger korrekta avgifter. I det här större projektet med att 
säkerställa samtliga kunders korrekta debitering ingår denna korrigering av 
verksamhetsområden och som detta ärende gäller. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Eventuella kostnader av verksamhetsområdenas omdisposition bekostas av VA-kollektivet 
genom brukaravgifter och anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-08-29  
Översiktskarta, korrigering av verksamhetsområden 2022-09-14 
Beslut SUN § 78, 2022-06-13, Korrigering verksamhetsområden 
Tjänsteutlåtande till SUN 2022-05-13 
Missiv från Knivstavatten 2022-04-20 
Justerat protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-03-15 
Kartunderlag till tjänsteutlåtande 2022-05-13 samt 2022-08-29: 
”Bilaga 1, Verksamhetsområde vatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 2, Verksamhetsområde spillvatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 3, Verksamhetsområde dagvatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 4, Verksamhetsområde vatten, Södra Knivsta” 

”Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta” 

”Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta” 

”Bilaga 6b, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta, berörda fastigheter” 

”Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda” 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Knivstavattens styrelse 

 
 
 
 
Jenny Rydåker  

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 11 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 78    Dnr: SUN-2022/181 
Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställ verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet enligt bilagorna 
1-7, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Fastighetsägare har inom 
verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala 
anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Knivsta har idag verksamhetsområden 
för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. 
Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå. Verksamhetsområde 
dagvatten-gata ska också korrigeras men hanteras i separat ärende. Roslagsvatten föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområden för att säkerställa berörda 
fastighetsägares rätt till allmänt vatten och avlopp, liksom VA-huvudmannens rätt att utöva 
sin verksamhet enligt vattentjänstlagen inom samma område. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-13 
Bilaga 1, Verksamhetsområde vatten, Östra Knivsta 
Bilaga 2, Verksamhetsområde spillvatten, Östra Knivsta 
Bilaga 3, Verksamhetsområde dagvatten, Östra Knivsta 
Bilaga 4, Verksamhetsområde vatten, Södra Knivsta 
Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta 
Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta 
Bilaga 6b, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta, berörda fastigheter 
Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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Handläggare 
Robert Fåhraues 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-13 

Diarienummer 
SUN-2022/181 

   

 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Fastställ verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet enligt bilagorna 
1-7, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Fastighetsägare har inom 
verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala 
anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Knivsta har idag verksamhetsområden 
för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  

Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men sominte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå. Verksamhetsområde 
dagvatten-gata ska också korrigeras men hanteras i separat ärende. Roslagsvatten 

föreslår att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområden enligt bilagorna 1-7 för att 
säkerställa berörda fastighetsägares rätt till allmänt vatten och avlopp, liksom VA-
huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt vattentjänstlagen inom samma område. 

 

Bakgrund 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, 
men även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. 
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även 
kallad vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. Verksamhetsområden inrättas 
normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp till ett bostadsområde, men ibland 
kan detta missas, särskilt om anslutning sker av en eller ett fåtal enstaka fastigheter. När det 
gäller behovet av att få sin fastighet avvattnad från dagvatten inkommer ofta enskilda 
fastighetsägare med ett önskemål till VA-huvudmannen om att få ansluta sig och överens-
kommelsen har 
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reglerats genom att fastighetsägaren har fått ansluta mot erläggande av anläggningsavgift. 
Roslagsvatten har som regel inte lyft ärenden till kommunfullmäktige om att inrätta 
verksamhetsområde för enstaka fastigheter. Det innebär att det med tiden har blivit många 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i respektive verksamhetsområde. 

Av samma skäl, det vill säga att saker ibland missats på grund av den mänskliga faktorn eller 
inte direkt har hanterats av andra anledningar, har Roslagsvatten inlett ett projekt med att 
säkerställa att alla kunder erlägger korrekta avgifter. I det här större projektet med att 
säkerställa samtliga kunders korrekta debitering ingår denna korrigering av 
verksamhetsområden och som detta ärende gäller. 

Ärende 

Roslagsvatten har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i 
verksamhetsområdena vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå på 
grund av att de dels har rätt till, dels nyttjar de aktuella tjänsterna1. Inventeringen görs för 
varje verksamhetsområde separat. Verksamhetsområde dagvattengata ska också korrigeras 
på motsvarande sätt men har av resursmässiga skäl skjutits längre fram i tiden. Efter det att 
kommunfullmäktige har fastställt dessa verksamhetsområden fortsätter projektet med att 
inventera alla kunders korrekta debitering. Med stor sannolikhet har flertalet av de berörda 
fastigheterna redan erlagt anläggningsavgift och erlägger även brukningsavgift. I det fall 
debiteringsinventeringen visar att en fastighet inte har erlagt eller inte erlägger avgift enligt 
taxa kommer detta att korrigeras. All eventuell efterdebitering som skulle kunna vara orsakad 
av handhavandefel från Roslagsvatten kommer att få godkännas av Knivstavatten innan 
fakturering. All eventuell efterdebitering kommer även att föregås av kommunikation med 
berörda fastighetsägare. Roslagsvatten föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
verksamhetsområden enligt bilagorna 1-7 för att säkerställa berörda fastighetsägares rätt till 
allmänt vatten och avlopp, liksom VA-huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt 
vattentjänstlagen inom samma område. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Eventuella kostnader av verksamhetsområdenas omdisposition bekostas av VA-kollektivet 
genom brukaravgifter och  anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-13 

Bilaga 1, Verksamhetsområde vatten, Östra Knivsta 

Bilaga 2, Verksamhetsområde spillvatten, Östra Knivsta 

Bilaga 3, Verksamhetsområde dagvatten, Östra Knivsta 

Bilaga 4, Verksamhetsområde vatten, Södra Knivsta 

Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta 
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Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta 

Bilaga 6b, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta, berörda fastigheter 

Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Knivstavattens styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Korrigeringen av verksamhetsområden bedöms inte påverka barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

 
 

Hemställan till kommunfullmäktige om utökat 
verksamhetsområde, flera områden 
 
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om utökat verksamhetsområde, VO, enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten 
AB:s styrelse den 15 mars 2022.  
 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten 
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet.  
 
Roslagsvatten har gjort en genomlysning av hela verksamhetsområdet för att se om det har rätt 
geografisk utbredning. Vissa fastigheter har varit anslutna till det allmänna va-nätet men har inte 
ingått i verksamhetsområdet. Detta ärende avser en korrigering av verksamhetsområdet. För mer 
information, se skrivelse till Knivstavatten. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Christian Wiklund 
vd Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde 
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, utdrag 
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 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 15 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 157   Dnr: KS-2022/441 

Utvärdering av redovisat partistöd 2021 och utbetalning av partistöd 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till 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.  

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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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.  

  



 § 141 Utvärdering av redovisat partistöd 2021 och utbetalning av partistöd 2023 - KS-2022/441-2 Utvärdering av redovisat partistöd 2021 och utbetalning av partistöd 2023 : Tjänsteutlåtande 2022-08-17

Sida 2 av 4 

 
 

 

  

 
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 



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 8 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 

 
 

§ 139   Dnr: KS-2022/514 

Kommanditbolagsavtal Gredelinen  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner kommanditbolagsavtalet för Gredelinen KB. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 30 juni förvärvade kommunkoncernen kommanditbolaget Gredelinen. Ett 
kommanditbolag ägs av två eller flera bolagsmän. Bolagsmännen består av minst en 
komplementär och en kommanditdelägare. För att ett kommanditbolag ska kunna ledas och 
styras upprättas ett kommanditbolagsavtal mellan bolagsmännen som utgår från den 
bolagsordning som kommunfullmäktige fastställde 27 april 2022.  
Innebörden av avtalet är att Kommunfastigheter i Knivsta AB:s styrelse och förvaltning 
ansvarar för Gredelinen KB. Avtalet reglerar även ändamålet med bolaget och ägarandelar 
samt ansvar för bolagets förpliktelser. Avtalet är framtaget av Agenda advokatbyrå och 
avtalets giltighet är villkorat av kommunfullmäktiges godkännande. 

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandet. 
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
Kommanditbolagsavtal 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivsta kommunhus AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Ekonomichef 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-17 

Diarienummer 
KS-2022/514 

Ekonomichef   

 

Kommanditbolagsavtal Gredelinen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner kommanditbolagsavtalet för Gredelinen KB. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 30 juni förvärvade kommunkoncernen kommanditbolaget Gredelinen.  

Ett kommanditbolag ägs av två eller flera bolagsmän. Bolagsmännen består av minst en 
komplementär och en kommanditdelägare.  

För att ett kommanditbolag ska kunna ledas och styras upprättas ett kommanditbolagsavtal 
mellan bolagsmännen som utgår från den bolagsordning som kommunfullmäktige fastställde 
27 april 2022.  

Innebörden av avtalet är att Kommunfastigheter i Knivsta AB styrelse och förvaltning 
ansvarar för Gredelinen KB. Avtalet reglerar även ändamålet med bolaget och ägarandelar 
samt ansvar för bolagets förpliktelser. 

Avtalet är framtaget av Agenda advokatbyrå och avtalets giltighet är villkorat av 
kommunfullmäktiges godkännande. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Avtalet är en förutsättning att bolaget Gredelinen kan förvaltas effektivt, ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt, men avtalet som sådant har ingen ekonomisk konsekvens. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
Kommanditbolagsavtal 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Knivsta kommunhus AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Ekonomichef 

 

Dan-Erik Pettersson 

Ekonomichef 



 § 142 Kommanditbolagsavtal Gredelinen - KS-2022/514-1 Kommanditbolagsavtal Gredelinen : Tjänsteutlåtande 2022-08-17

Sida 2 av 2 

 
 

 

  

 
Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Kommanditbolagsavtalet reglerar styrning och ledning av Gredelinen kommanditbolag. 

 

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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KOMMUNFASTIGHETER I KNIVSTA AB 

och 

KNIVSTA KOMMUNHUS AB 

 

har träffat följande 

KOMMANDITBOLAGSAVTAL 

avseende samtliga andelar i 

GREDELINEN KB 
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Detta kommanditbolagsavtal (”Avtalet”) har träffats denna dag (”Avtalsdagen”) mellan 

1. Kommunfastigheter i Knivsta AB, 556663-1577, Centralvägen 19 E, 741 40 

Knivsta  (”Komplementären”) 

och 

2. Knivsta Kommunhus AB, 559333-6448, Knivsta Kommun, 741 75 Knivsta  

(”Kommanditdelägaren”) 

Komplementären och Kommanditdelägaren benämns nedan gemensamt ”Bolagsmännen”. 

1 Bakgrund 

Bolagsmännen har denna dag förvärvat samtliga andelar i Gredelinen KB, 969724-

6529, (”Bolaget”), från Svenskt Fastighetskapital AB, 556590-7267 och SFK 

Kommunfastigheter AB, 556590-7234. Syftet med förvärvet var att genom Bolaget 

fortsätta att förvalta, utveckla och förädla fastigheten Knivsta Gredelby 21:3 (kom-

munhuset).  

2 Firma 

Bolagets firma ska vara Gredelinen KB (Kommanditbolag).   

3 Bolagets ändamål och säte  

3.1 Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala principer som gäller för verk-

samheten såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen tillgo-

dose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler. Parterna är överens om att 

Bolaget ska vara självfinansierat vilket innebär att Bolaget ska bära sina egna kost-

nader.  

3.2 Föremålet för Bolagets verksamhet ska vara att inom Knivsta kommun förvalta, 

utveckla och förädla fastigheten Knivsta Gredelby 21:3 (kommunhuset) samt bed-

riva därmed förenlig verksamhet.  

3.3 Bolagets huvudkontor ska vara inrättat i Knivsta kommun i Uppsala län.  

4 Bolagsmännens ansvar och avtalad insats  

4.1 Parterna är överens om att Komplementären ska inneha 99 andelar (99 %) och 

Kommanditdelägaren ska inneha 1 andel (1%).  

4.2 Komplementären svarar för Bolagets förpliktelser utan begränsning.  

4.3 Kommanditdelägaren förbehåller sig att inte svara för Bolagets förbindelser med 

mera än sin avtalade insats om 1 000 kr.  
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5 Ränta på insats  

Ränta på insats ska inte utgå. 

6 Räkenskapsår, årsbokslut och vinst- och förlustfördelning 

6.1 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.  

6.2 Bolaget ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med en årsre-

dovisning i enlighet med vad som anges i årsredovisningslagen.  

6.3 Det överskott eller den brist som finns vid räkenskapsårets utgång utgör räken-

skapsårets resultat. Komplementären svarar ensamt för i Bolaget uppkommen vinst 

och förlust.  

7 Förvaltningen 

7.1 Bolaget ska ha en styrelse som svarar för Bolagets organisation och förvaltningen 

av Bolagets angelägenheter. Parterna är ense om att som styrelse ska väljas vid var 

tid utsedd styrelse i Komplementären.  

7.2 Styrelsen äger utse en verkställande direktör för att handha den löpande förvalt-

ningen enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.  

7.3 Styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter, som väljs av bolagsstämman på rekommen-

dation av Komplementären. Styrelsens mandatperiod utgör tiden från den ordinarie 

bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige i Knivsta 

kommun förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa 

val till kommunfullmäktige i Knivsta kommun.  

7.4 Såvitt gäller beslutsförhet, beslutsfattande samt protokollföring vid styrelsesam-

manträden ska vad som vid var tid gäller för Komplementären i dessa avseenden 

tillämpas i motsvarande mån. 

7.5 Vid fastställande av arvode för styrelsen ska, vid var tid gällande, Knivsta kom-

munfullmäktiges fastställda ersättningsreglemente följas. 

8 Revision och insyn 

8.1 För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman 

en revisor med suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer. Revisorns 

och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 

Avtalet som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

8.2 Kommunfullmäktige i Knivsta kommun utser därutöver för Komplementären en 

lekmannarevisor och en suppleant för denne. Dessa ska under samma mandatperiod 
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som gäller för uppdraget i Komplementären även anses utsedda som lekmannare-

visor för Bolaget.  

9 Bolagsstämma 

9.1 Bolagsmännens rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. 

På bolagsstämma ska varje Bolagsman ha röst i förhållande till sina respektive an-

delar enligt punkt 4.1. Bolagsman får endast utöva sin rätt vid bolagsstämman ge-

nom behöriga ställföreträdare för Bolagsmannen. Bolagsmännen förbinder sig att 

vid val på Bolagsstämma rösta på så sätt det som anges i Avtalet efterlevs.  

9.2 Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets 

utgång. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas;  

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande,  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd,  

4. Val av en eller två protokolljusterare,  

5. Godkännande av förslag till dagordning, 

6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,  

7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberät-

telse,  

8. Framläggande av lekmannarevisorns granskningsrapport,  

9. Beslut om:  

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning,  

b. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och i förekommande fall verkstäl-

lande direktören,   

10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,  

11. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så ska ske, 

12. Val av styrelse när så ska ske, 

13. Anteckning om Knivsta kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,  

14. Fastställande av ägardirektiv, 

15. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt Avtalet.  
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9.3 Såvitt gäller beslutsfattande liksom protokollföring vid bolagsstämman ska, om inte 

annat anges i Avtalet, vad som gäller för Komplementären tillämpas i motsvarande 

mån.  

9.4 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post, brev eller med posten till Bolags-

männen tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

10 Bolagsstämmans kompetens  

10.1 Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman;  

10.1.1 Bildande av bolag,  

10.1.2 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,  

10.1.3 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.  

11 Knivsta Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolagsmännen ska tillse att styrelsen, eller i förekommande fall, bolagsstämman,  

bereder kommunfullmäktige i Knivsta kommun möjlighet att ta ställning innan så-

dana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas.  

12 Firmateckning 

12.1 Styrelsen företräder Bolaget och tecknar dess firma. Styrelsen får bemyndiga sty-

relseledamot, i förekommande fall verkställande direktören att teckna Bolagets 

firma. Sådant styrelse bemyndigande får endast avse två personer i förening.  

13 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar  

Bolagsmännen är ense om att Kommunstyrelsen i Knivsta kommun ska äga rätt att 

ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och 

dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

14 Offentlighetsprincipen  

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos Bolaget enligt de grunder som 

gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
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15 Villkor för Avtalets giltighet samt för ändring av Avtalet 

Avtalet är för sin giltighet villkorad av att det godkänns av kommunfullmäktige i 

Knivsta kommun.  

16 Koncernkonto 

Bolagsmännen är ense om att Bolaget ska utnyttja Knivsta kommuns gemensamma 

koncernkonto. 

17 Likvidation  

17.1 Träder Bolaget i likvidation ska Bolagets förvaltning, rätten att företräda Bolaget 

samt parternas inbördes rättigheter och skyldigheter i tillämpliga delar regleras i 

enlighet med vad som stadgas härom i Avtalet. 

18 Avtalstid 

18.1 Avtalet gäller från och med den dag då det har undertecknats av bägge Bolagsmän-

nen och för en period om tio (tio) år.  

18.2 Om Avtalet inte sägs upp senast tolv (12) månader före avtalstidens utgång förlängs 

det automatiskt med tio (10) år åt gången, med samma uppsägningstid. Uppsägning 

ska göras skriftligen till den andra Bolagsmannen. 

19 Tillägg och ändringar  

Tillägg till och andra förändringar av Avtalet ska upprättas skriftligen av Bolags-

männen samt underställas kommunfullmäktige i Knivsta kommun för godkännande 

för att vara giltiga (i förekommande fall med tydligt angivande av till vilken be-

stämmelse i Avtalet som tillägget eller förändringen relaterar). 

20 Fullständig reglering  

20.1 Avtalet utgör Bolagsmännens fullständiga reglering av alla frågor som avtalet be-

rör. Alla skriftliga eller muntliga åtagande och utfästelser som förgått Avtalet er-

sätts av innehållet i Avtalet. 

______________________________________ 

Signatursida följer.   



 § 142 Kommanditbolagsavtal Gredelinen - KS-2022/514-1 Kommanditbolagsavtal Gredelinen : Kommanditbolagsavtal 2022-07-05

 

 6 

 

Avtalet har upprättats i två (2) exemplar av vilka Komplementären och Kommanditdeläga-

ren tagit var sitt. 

 

Knivsta den              /                2022 

 

För Kommunfastigheter i Knivsta AB  För Knivsta Kommunhus AB 

   

   

______________________________  _______________________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

Hans-Petter Rognes  Daniel Lindqvist 

Verkställande direktör  Verkställande direktör 

   

   

 

 



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 13 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 155   Dnr: KS-2022/232 

Motion 2022:09 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) - Mobilfri skola  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i ärendet.  Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

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.  

Underlag för beslut: 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-21 
Beslut från utbildningsnämnden, § 52, 2022-06-07 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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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 



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 6 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 

 
 

§ 137   Dnr: KS-2021/750 

Svar på motion från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) – Utveckla Mora 
äng till ett besöksmål  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet 2022-09-
01. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.   

Sammanfattning av ärendet 
Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) har föreslagit att Knivsta kommun ska driva 
arbetet med att utveckla Mora äng och Mora stenar som besöksmål.  

Underlag för beslut 
Kultur- och fritidsutskottet instämde i tjänsteutlåtandet. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-01 
Motion 2021:10 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Jon Hulander 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-01 

Diarienummer 
KS-2021/750 

Kulturstrateg   

 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion 2021:10 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-
Lundén (L) - Utveckla Mora Äng till ett besöksmål 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet 2022-09-
01. 

Sammanfattning av ärendet 

Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) har förslagit att Knivsta kommun ska driva 
arbetet med att utveckla Mora Äng och Mora Sten som besöksmål.  

Motionen 

Motionen 2021:10 anmäldes 2021-11-24 och förslår att följande 5 punkter beslutas: 

1. Att Knivsta Kommun ska vara drivande i att platsen Mora Äng och Mora Sten utvecklas 
som besöksmål och görs mer attraktiv för kommuninvånare och tillresta besökare.  

2. Att Knivsta Kommun bjuder in berörda parter, Länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk m.fl. 
till samtal.  

3. Att Knivsta Kommun ska vara drivande för att platsen Mora Äng och dess historia 
utforskas så att nya fynd och information kan bidra till en ökad förståelse för platsens 
historia, dess betydelse och hur där sett ut historiskt.  

4. Att Knivsta kommun redan från start tillskjuter ekonomiska medel för att bidra till olika 
förbättringar på platsen. Vi anser att 3 miljoner kronor behöver avsättas initialt till 
utveckling av Mora Äng som besöksmål.  

5. Att en arbetsgrupp utses som kan leda kommunens arbete. 

 

Motionsställarna hänvisar till beslut och utredningar gjorda mellan åren 2005-2008 där 
potentialen och möjligheterna med Mora Äng som besöksmål lyfts. Knivsta kommun 
bedömdes då inte ha ekonomiska förutsättningar till att göra en satsning på platsen.  

Arbete pågår 

Kultur och fritidskontoret på Knivsta kommun har under åren 2021 och 2022 initierat ett 
samverkansarbete kring Mora stenar. Främst med syfte att öka tillgängligheten till platsen 
både i fråga om att angöra lättare med bil eller buss, men även gällande information och att 
tillgodogöra sig historien. Dessa behov har bland annat lyfts i media av historikern och 
journalisten Herman Lindqvist. 

Det är många aktörer involverade i detta. Den lilla museibyggnad som idag finns på platsen 
ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk, vägen förbi hanteras av Region Uppsala, platsen 
i sig ligger i Knivsta kommun, privata markägare, Upplandsmuseet med flera är också 
berörda.  

Ett forum för dessa aktörer finns alltså idag och en av de närmast förestående åtgärderna är 
att Region Uppsala ska förbättra parkeringsmöjligheterna så att besökare på ett säkert sätt 



 § 144 Svar på motion från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) - Utveckla Mora Äng till ett besöksmål - KS-2021/750-3 Svar på motion från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) - Utveckla Mora Äng till ett besöksmål : Tjänsteutlåtande - Svar på motion 2021:10

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
kan stanna till vid platsen. Ett annat steg är att samordna och förbättra informationen på 
platsen i en gemensam skyltning. Idag finns skyltar från tre aktörer på platsen. Förvaltningen 
har även tillgängliggjort information om Mora stenar i form av en mini-pod via plattformen 
Storyspot. Ytterligare initiativ för platsen kan tillkomma genom denna samverkan.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förvaltningen deltar i dagsläget i detta arbete med befintliga resurser och inom ramen för det 
bredare uppdraget kring kulturarv i Knivsta. Eventuella behov av ekonomiska medel från 
Knivsta kommun behöver samordnas med övriga berörda aktörer.  

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-01 
Motion 2021:10 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

 

 

Lena K Larsson 

Kultur och fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

En ökad tillgänglighet till Mora äng och Mora stenar påverkar barns möjligheter att besöka 
platsen. Ett sådant arbete pågår och är inte beroende av detta beslut.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Motion från Liberalerna 

 

Utveckla Mora Äng till ett besöksmål  

 

Förslag till beslut:  
 

Att Knivsta Kommun ska vara drivande i att platsen Mora Äng och Mora Sten utvecklas som 

besöksmål och görs mer attraktiv för kommuninvånare och tillresta besökare.  

Att Knivsta Kommun bjuder in berörda parter, länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk m.fl. till samtal.  

 

Att Knivsta Kommun ska vara drivande för att platsen Mora Äng och dess historia utforskas så att nya 

fynd och information kan bidra till en ökad förståelse för platsens historia, dess betydelse och hur där 

sett ut historiskt.  

 

Att Knivsta kommun redan från start tillskjuter ekonomiska medel för att bidra till olika förbättringar 

på platsen. Vi anser att 3 miljoner kronor behöver avsättas initialt till utveckling av Mora Äng som 

besöksmål.   

Att en arbetsgrupp utses som kan leda kommunens arbete. 

 
Bakgrund  

Mora sten har varit en inspirationskälla till kommunens vapensköld och det har tagits initiativ till att 

lyfta upp Mora Sten och Mora Äng på dagordningen. Kommunfullmäktige beslutade 2005 att bifalla 

en motion från kommunfullmäktiges presidium med förslaget att uppdra åt kommunstyrelsen att 

tillsätta en projektgrupp med syftet att sprida kunskap om Mora sten och att i en förlängning se på 

möjligheterna att utveckla området däromkring. 

Kommunfullmäktiges presidium blev arbetsgrupp. Arbetet utmynnade i rapporten ”Utveckling av 

besöksmålen Mora sten och Mora stenar – en förstudie”, som i sin tur presenterades i en rapport från 

projektgruppen för Mora sten till fullmäktige 26 oktober 2006. Under arbetet hölls samråd med 

Länsstyrelsen och Upplandsmuseet samt hembygdsföreningar och Arbetsgruppen Långhundraleden. 

Som avslutning inbjöds till ett allmänt seminarium kring ämnet, vilket redovisades i rapporten. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 6 september 2007 att inrätta en tillfällig 

beredning för Projekt Mora sten. Som ett led i beredningens arbete gjordes ytterligare en utredning, 

som fortsättning på den ovan nämnda.  

 

Utredningens syfte var att belysa hur man kan skapa ett publikt historiskt rum med stor 

attraktionskraft, beläget i anslutning till gravfältet vid Morby i Knivsta kommun, kring ämnena 

Långhundraleden, riksbildningen och Mora sten-traditionen. Utredningen presenterades i en skriftlig 

rapport i september 2008. Vid samma tillfälle hölls också ett seminarium med ett flertal besökare. 

Tyngdpunkten i utredningen låg på att presentera hur ett nytt besöksmål kan utformas, utifrån de 

förutsättningar som finns. På platsen finns till exempel inga fysiska lämningar som har samband med 

riksbildningen att titta på, vilket ställer särskilda krav på presentationen.  
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Förvaltningen genom dåvarande kommunchef Anna Maria Dansbo ansåg att kommunens pressade 

ekonomiska läge innebar att kommunen borde fokusera på kärnverksamheten. Däremot sågs positivt 

på att andra aktörer kunde kliva in och driva arbetet med Mora Äng som besöksmål, men att 

kommunen kunde finnas med som en diskussionspart. Finansiering kunde delvis ordnas genom det 

EU-finansierade projektet Leader. Knivsta kulturkrets ordnade en föreläsning om nya rön kring Mora 

stenar. I samband med denna föreläsning togs initiativ till ett LEADER-projekt för att utveckla 

området och Långhundraleden 

Vi liberaler anser att Mora äng och Mora Sten är viktigt och att Knivsta Kommun åter bör lyfta frågan. 

Knivsta Kommun behöver vara drivande i arbetet för att utveckla Mora Äng som besöksmål. 

Kommunen behöver även vara införstådd med att också den behöver vara med att finansiera en 

utveckling av Mora Äng. Om så inte är fallet så kommer historien mycket sannolikt upprepa sig. 

 

Mora Sten och Mora Äng är mytomspunna namn förankrade inte bara i Knivstabygdens utan Sveriges 

historia. Mycket kunskap om både stenen och platsen har gått förlorad. Det finns omnämnanden och 

korta historiska skildringar vilka till viss del går att bekräfta genom de arkeologiska undersökningar 

som gjorts. Vi Liberaler anser att Mora Äng som plats förtjänar en helt annan utveckling än vad som 

varit fallet. Hur Mora Äng och Mora Stenar bortprioriterats i åratal av kommunen och andra aktörer är 

ovärdigt en så betydelsefull plats. Det finns goda möjligheter att göra något bra av Mora Äng och 

Knivsta Kommun skulle kunna få ett besöksmål till och en marknadsföringspelare.  

 

 

 

Liberalerna 2021-10-05 

Lotta Wiström Ledamot Kommunfullmäktige 

Anna Koskela-Lundén Ledamot Kommunfullmäktige 

 

 



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 14 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 156   Dnr: KS-2022/560 

Redovisning 2022 av motioner som inte har beretts inom ett år  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Redovisningen i tjänsteutlåtandet 2022-09-28 är anmäld. 

Propositionsordning 

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i ärendet.  Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

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. 

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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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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