KUNGÖRELSE
2020-05-29

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige
Dag och tid: Onsdagen den 10 juni 2020, kl 18.00 (ca 18.30, se nedan)
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18, med möjlighet till distansnärvaro för
ledamöter och ersättare (se separat information).
Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se.
Anmälan om förhinder: Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se
Uppvaktningar
Innan sammanträdet börjar kommer kommunfullmäktige att få en videohälsning från Årets
Knivstabo 2019 Lennart Runnding och uppvakta årets Knivstabo 2020 samt årets mottagare
av Knivsta kommuns ungdomstipendium.
Förtäring
För de ledamöter som väljer att delta i Tilassalen kommer kaffe att finnas, dock kommer
ingen gemensam fikapaus att äga rum.
Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.
Välkomna!
Klas Bergström (M), ordförande
Dagordning
1. Upprop
2. Justering
Förslag: Protokollet justeras av ordföranden och två justerare den XXXX 2020.
3. Fastställande av dagordning
4. Anmälnings- och informationsärenden
a) Anmälda beslut och skrivelser
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige (ej utsända med
handlingarna):
-

Socialnämndens beslut § 52 2020-04-16 - Redovisning av ej verkställda gynnande
beslut Q4 2020

b) Kommunalråden informerar

5. Ledamöternas frågor
6. Interpellationer
KS-2020/109
-

Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om
styrningen av de kommunala bolagen

Beslutsärenden
7. Justering av kommunens budget 2020 samt finansiering av hyreskostnader för
socialnämndens nya LSS-boende
KS-2020/256
Beslut från kommunstyrelsen, § 88 2020-04-27
Tjänsteskrivelse 2020-03-23
Beslut från socialnämnden, § 136, 2019-12-12
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-12-05
8. Revidering av mål och budget 2020 med syfte att uppnå en ekonomi i balans
KS-2020/398
Beslut från kommunstyrelsen, § 94, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-05-14
9. Fråga om genomförande av kommunal folkomröstning
KS-2020/363
Beslut från kommunstyrelsen, § 95, 2020-05-25
Ordförandeförslag 2020-05-18
Tjänsteutlåtande 2020-04-22
Obs! Notera att ärendena 10–15 faller om kommunfullmäktige beslutar att inte hålla en
folkomröstning.
10. Fastställande av huvudfrågeställning i folkomröstning
KS-2020/416
Beslut från kommunstyrelsen, § 96, 2020-05-25
Ordförandeförslag 2020-05-14
11. Förslag av datum för folkomröstning samt när rösträkningen ska vara avslutad
KS-2020/340
Beslut från kommunstyrelsen, § 97, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-04-21
Beslut från valnämnden § 10, 2020-04-14
Tjänsteutlåtande valnämnden, 2020-04-01

12. Föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning
KS-2020/341
Beslut från kommunstyrelsen, § 98, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-04-21
Utdrag ur valnämndens protokoll 2020-04-14 § 11
Tjänsteutlåtande valnämnden 2020-03-10
Förslag på föreskrift för kommunala folkomröstningar
13. Fastställande av röstsedlars antal, innehåll och utseende (layout)
KS-2020/342
Beslut från kommunstyrelsen, § 99, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-04-21
Valnämndens tjänsteutlåtande 2020-03-10
Valnämndens protokoll 2020-04-14 § 12
14. Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga om kommunal folkomröstning
KS-2020/343
Beslut från kommunstyrelsen, § 100, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-04-27
Valnämndens tjänsteutlåtande 2020-04-16
Valnämndens utdrag ur protokoll 2020-04-23 § 19
15. Medel för valnämndens fortsatta arbete gällande folkomröstning
KS-2020/344
Beslut från kommunstyrelsen, § 101, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-04-21
Tjänsteutlåtande valnämnden 2020-04-01
Utdrag ur valnämndens protokoll 2020-04-14 § 13
16. Detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret Segerdal
KS-2020/386
Beslut från kommunstyrelsen, § 103, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 41, 2020-05-04
Plankarta
Planbeskrivning 2020-04-09
Gestaltningsprogram 2020-02-09
17. Revidering av reglemente för lönenämnden 2020
KS-2020/285
Beslut från kommunstyrelsen, § 104, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-05-06
Beslut från lönenämnden, § 5, 2020-03-20
Förslag på nytt reglemente
Gällande reglemente, med revideringar införda

18. Revidering av reglemente för IT-nämnden
KS-2020/286
Beslut från kommunstyrelsen, § 105, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-05-06
Beslut från IT-nämnden, § 7, 2020-03-20
Förslag på reglemente
19. Revidering av överförmyndarnämndens reglemente
KS-2020/414
Beslut från kommunstyrelsen, § 106, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-05-15
Tjänsteskrivelse från Uppsala kommun 2020-05-12 med bilaga, ”Bilaga 1”
20. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2021
KS-2020/384
Beslut från kommunstyrelsen, § 107, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
21. Övriga valärenden
22. Anmälan av motioner

Till kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson (S)
Interpellation om styrningen av de kommunala bolagen
Hur ser styrningen av de kommunala bolagen ut idag? Styrs bolagen idag på annat sätt än
genom ägardirektiven som fastställts av kommunfullmäktige?
Det verkar som det kommer styrande krav till Kommunfastigheter och Alsikebolaget i frågor
som inte varit uppe till behandling vare sig i kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott?
Lennart Lundberg, gruppledare för Knivsta.Nu
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Handläggare
Dan-Erik Pettersson
Titel

Tjänsteskrivelse
2020-03-23

Diarienummer
KS-2020/256

Kommunstyrelsen

Justering av kommunens budget 2020 samt finansiering av
hyreskostnader för socialnämndens nya LSS-boende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ökar budgetposten hyresintäkter under finansförvaltningen med
300 tusen kronor i mål och budget 2020.
2. Socialnämnden beviljas socialnämnden 300 000 kr i utökat kommunbidrag (verksamhet
LSS) 2020 för ökade hyreskostnader i nytt LSS boende.
3. Lokalkostnaden beaktas i beredningen av mål och budget 2021.

Bakgrund
Socialnämnden har begärt medel för hyreskostnader för nytt LSS boende 2020. Lokalhyran
beräknas till cirka 559 000 kronor. De som kommer flytta in i boendet kommer även generera
en hyresintäkt till kommunen. Bedömningen är att intäkterna motsvarar cirka 300 000 kronor
under 2020. Intäkterna tillfaller finansförvaltningen.
Förslaget är att justera kommunbudgeten med de ökade hyresintäkterna om 300 000 kronor.
Vidare är förslaget att tilldela 300 000 kronor till socialnämnden för den ökade
hyreskostnaden (verksamhet LSS). Kommunstyrelsen bör i mål och budget beakta
lokalkostnaden i beredningen av mål och budget 2021.
Ekonomisk konsekvensanalys
Genom det nya LSS boendet kommer hyresintäkterna från vårdtagare att öka med drygt 300
tusen kronor under 2020. Det innebär också att kommunens lokalhyra kommer öka vilket
socialnämnden begär resurser för. Genom att anslå 300 tusen kronor till socialnämnden är
ärendet kostnadsneutralt, dock är den totala lokalhyran beräknad till 559 tusen kronor vilket
innebär att socialnämnden har en ökad nettokostnad om 259 tusen kronor att hantera.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2020-03-23
Beslut från socialnämnden, § 136, 2019-12-12
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2019-12-05

Sida 2 av 3

Beslutet ska skickas till
Akten
Socialnämnden
Ekonomikontoret

Daniel Lindqvist
Kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslut om finansieringen av lokalkostnad för nytt LSS boende har ingen direkt 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.
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Handläggare
Ekaterina Widén
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2019-12-05

Diarienummer
SN-2019/367

Socialnämnden

Finansiering av hyreskostnader för Socialnämndens nya LSSboende
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
att bevilja socialnämnden finansiering av kommande hyreskostnader avseende det nya LSSboendet under perioden augusti-december 2020 med totalt 559 000 kr.
Bakgrund
Under andra halvan av 2020 kommer det att öppnas ett nytt LSS-boende. Kommunen har
ingått i avtal med Wåhlins fastigheter om att hyra 8 bostäder, samt en personallokal. Enligt
Knivsta kommuns praxis står Socialnämnden för hyreskostnader och Finansförvaltningen får
hyresinbetalning från brukarna. Vanligtvis justeras detta i budgetprocessen, men i detta fall
har inte detta skett. Således finns det behov för Socialnämnden att få finansiering för
tillkommande hyreskostnader på totalt 559 000 kr.
Ekonomisk konsekvensanalys
När justeringen av extra medel sker i budgetprocessen, så täcks vanligtvis hela
hyreskostnaden. Eftersom detta inte har skett inför 2020 för perioden augusti-december,
innebär det att Socialnämnden kommer att ha en tillkommande kostnad på 559 000 kr. Det
nya boendet kommer att generera intäkten till Finansförvaltningen motsvarande 294 000 kr
samt kommer kommunen att återsöka 18% i momskompensation. Den totala effekten för
kommunen blir därför marginell (c:a 265 000 kr i nettokostnad).
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten
Catrin Josephson
Socialchef
Handläggare
Ekonomichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet avser finansiering av ett nytt boende, det bedöms inte ha någon 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.

Kommunstyrelsen

§ 94

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-25
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Dnr: KS-2020/398

Revidering av mål och budget 2020 med syfte att uppnå en ekonomi i balans
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige reviderar mål och budget 2020 i enlighet med tjänsteskrivelse 202005-14.
2. Nämnderna ska besluta om reviderad internbudget 2020 senast i augusti där den
förändrade ramnivån är fördelad per verksamhet.
Reservationer
Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig skriftligt till förmån för sitt yrkande (protokollsbilaga
1).
Lotta Wiström (L) reserverar sig skriftligt (protokollsbilaga 2).
Hans Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Pontus Lamberg (KD) reserverar sig skriftligt (protokollsbilaga 3).
Yrkanden
Pontus Lamberg (KD) yrkar avslag på förslaget till beslut.
Hans Nyberg (SD) yrkar avslag på förslaget till beslut och anmäler ett särskilt yttrande
(protokollsbilaga 4).
Lennart Lundberg (KNU) ändringsyrkar att kommunfullmäktige ska föreslås besluta att
minska sparbetinget på utbildningsnämnden med 3 miljoner och täcka den uteblivna
besparingen med det senaste extra statsbidraget som inte räknats in i kalkylen.
Lotta Wiström (L) yrkar avslag på förslaget till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först Lennart Lundbergs ändringsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till
beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet syftar till att återskapa en ekonomi i balans efter de rådande förutsättningarna för
Sveriges Kommuner och Regioner. I början av året var budskapet att Sverige var på väg in i
en mild lågkonjunktur, därefter har den nu rådande pandemin förstärkt konjunktursättningen
och Sveriges kommuner och Regioner uttrycker situationen nu som en djup lågkonjunktur.
Riksdagen har därefter fattat flera beslut om förändrade statsbidrag och regeländringar som
påverkar kommunens ekonomi. Vidare behöver åtgärder för en ekonomi i balans vidtas både
kortsiktigt och långsiktigt. Förslaget till den reviderade budgeten innehåller ökade intäkter om
ca 20 miljoner kronor och sänkta kostnader 12 miljoner kronor, tilläggsanslag om 25 miljoner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-25

7 (31)

kronor samt ett förändrat ägardirektiv för Kommunfastigheter i Knivsta AB. Det finansiella
målet uppgår till 9 miljoner kronor (tidigare 12,1 miljoner kronor).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-05-14
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten
Revisorerna
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare
Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse
2020-05-14

Diarienummer
KS-2020/398

Kommunstyrelsen

Revidering av mål och budget 2020 med syfte att uppnå en ekonomi
i balans
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige reviderar mål och budget 2020 i enlighet med tjänsteskrivelse 202005-14.
2. Nämnderna ska besluta om reviderad internbudget 2020 senast i augusti där den
förändrade ramnivån är fördelad per verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet syftar till att återskapa en ekonomi i balans efter de rådande förutsättningarna för
Sveriges Kommuner och Regioner. I början av året var budskapet att Sverige var på väg in i
en mild lågkonjunktur, därefter har den nu rådande pandemin förstärkt konjunktursättningen
och Sveriges kommuner och Regioner uttrycker situationen nu som en djup lågkonjunktur.
Riksdagen har därefter fattat flera beslut om förändrade statsbidrag och regeländringar som
påverkar kommunens ekonomi. Vidare behöver åtgärder för en ekonomi i balans vidtas både
kortsiktigt och långsiktigt. Förslaget till den reviderade budgeten innehåller ökade intäkter om
ca 20 miljoner kronor och sänkta kostnader 12 miljoner kronor, tilläggsanslag om 25 miljoner
kronor samt ett förändrat ägardirektiv för Kommunfastigheter i Knivsta AB. Det finansiella
målet uppgår till 9 miljoner kronor (tidigare 12,1 miljoner kronor).
Bakgrund
Omvärlden har förändrats kraftigt mot tidigare planeringsantaganden som rådde under
hösten 2019. En annalkande lågkonjunktur kunde skönjas redan vid årsskiftet 2019/2020,
därefter har covid19 pandemin förändrat alla förutsättningar. Vidare finns det en stor
ekonomisk obalans inom Socialnämnden som Kommunstyrelsen bedömer som nödvändig
att hantera. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram ett reviderat förslag till mål och
budget 2020 med syfte att uppnå en ekonomi i balans, gällande skatter och bidrag, övriga
intäkter och nämndernas ekonomiska ramar.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Nya generella statsbidrag har tillkommit under året som både är av engångskaraktär och
permanenta satsningar mot offentlig sektor. Den 29 maj presenterade Sveriges kommuner
och Regioner en ny skatteprognos som indikerar att skattetillväxten sjunker under 2020 samt
införda regelförändringar mot företag under pågående pandemi som får effekter på
slutavräkningen 2019 (som bokförs under 2020). Resultatpåverkan av minskade
skatteintäkter och tillkommande bidrag uppgår sammantaget till -10,8 miljoner kronor 2020.
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SKR:s senaste beräkning av skatteunderlaget innebär att skatteintäkterna för kommunen
minskar från budgeterade 1 146,0 miljoner kronor till 1 106,4 miljoner kronor 2020, en
förändring med 39,6 miljoner kronor. Minskningen förklaras främst av en betydligt svagare
skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 till följd av covid-19. Dessutom uppgick befolkningen i
Knivsta kommun den 1 nov 2019 till 18 857 personer, 33 personer färre än budgeterat, vilket
även det påverkar skatteintäkterna 2020. 2019 såg Knivsta en lägre befolkningstillväxt än de
senaste åren till följd av sjunkande födelsetal, ökande utflyttning från kommunen samt en
lägre byggnationstakt. Effekten av motsvarande lägre volymer i verksamheterna än
budgeterat kommer att hanteras inom avsatt budgetpost för bokslutsreglering.
Osäkerheten kring hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin är stor även på
kort sikt. I SKR:s scenario beräknas ett dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning
under kvartal två och en markant rekyl under det andra halvåret 2020. Detta drabbar
lönesumman och därmed också skatteunderlaget hårt, trots de åtgärder som satts in för att
dämpa effekterna på svensk ekonomi av pandemin. SKR:s prognos för slutavräkningen för
såväl 2019 som 2020 försämras, vilket får genomslag på kommunens intäkter 2020.
Tappet vad gäller skatteintäkterna kompenseras delvis via tillkommande generella
statsbidrag. SKR har även räknat med att en justering kommer att ske avseende den
periodiseringsfond för företag som är en del av regeringens krishantering och som innebär
att företag har möjligheter att avsätta vinsten i en periodiseringsfond när de deklarerar för
2019. Beloppet ska återföras till beskattning kommande 6 år. Justeringen avser att göra
förslaget neutralt för kommunernas årliga resultat och kompensationen planeras till
höständringsbudgeten. För Knivstas del innebär det ett tillskott på 28,7 miljoner kronor i form
av generella statsbidrag. Regelförändringar i periodiseringsfonden beräknas ge 9,6 miljoner
kronor, inget beslut är dock fattat i denna fråga och är därför exkluderat i revideringen av
budget 2020.
Å andra sidan minskar de riktade statsbidragen inom utbildningsområdet. Såväl
fritidshemssatsningen som lågstadiesatsningen avvecklas under året och en avveckling av
statsbidraget för lärarassistenter har aviserats för att finansiera de ökade generella
statsbidragen.
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Åtgärder för en ekonomi i balans
Föreslagna åtgärder avser förändringar som ger en reell effekt under innevarande budgetår
(2020). Ytterligare åtgärder kommer föreslås i mål och budget 2021 som en anpassning mot
den förändrade ekonomiska förhållandena.
Finansförvaltningen är kommunens ”finansenhet”. Skatter, bidrag och
kommunalekonomiskutjämning förändras enligt avsnitt ovan. Vidare förändras
exploateringsnetto med 10 miljoner kronor (från 44 miljoner kronor till 54 miljoner kronor)
eftersom avtal och försäljning av mark i området Centrala Ängby förväntas bidra till högre
vinster än tidigare budget.
Utdelningsnivå höjs från 12 miljoner kronor till 22 miljoner kronor, utdelningsökningen avser
ett tilläggsuttag från Kommunfastigheter i Knivsta AB om 10 miljoner kronor.
Vidare förändras några kostnadsposter under finansförvaltningen, aktiv personalpolitik,
arbetsmiljöfonden, datortäthet skola 1:1, totalt ger ramminskningarna ett netto om 2,7
miljoner kronor.
Nämnderna har inkommit med lämnat flera förslag till kommunstyrelsen på åtgärder för att
uppnå en ekonomi i balans. Det är dock svårt för kommunstyrelsen att värdera och prioritera
vad som kan och ska genomföras innevarande år. Bedömningen är att nämnderna bör
hantera detta själva och det har därför resulterat i att nämnderna får i uppdrag genomföra
åtgärder om 9,3 miljoner kronor. Belopp per nämnd är specificerat i tabell nedan:
Bygg och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
Samhällsutvecklingsnämnden-MEX
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen - Kultur och Fritid
Förändringar av ekonomiska ramar

-240
-1 110
-200
-3 050
-2 900
-750
-1 050
-9 300

Nämnderna ska senast i augusti månad 2020 besluta om reviderad internbudget med
ovanstående belopp på nämndernas olika verksamheter. Den reviderade internbudgeten ska
anmälas till kommunfullmäktige senast i september månad 2020.
Utöver förändringar av ramar görs tilläggsanslag till Socialnämnden om 20 miljoner kronor i
engångsbelopp för att hantera huvuddelen av det befarande underskottet.
Utbildningsnämnden kompenseras för indragna riktade statsbidrag i grundskolan, totalt 4,3
miljoner kronor.

Sida 4 av 12

Finansiella målet
I och med de förslagna förändringarna kommer överskottsmålet att sänkas från 12,1 miljoner
kronor till 9 miljoner kronor (motsvarar 0,8 procent av skatter, bidrag och
kommunalekonomisk utjämning). Överskottsmålet innebär att fortsatt att det är möjligt att
återställa tidigare års ekonomiska underskott enligt kommunallagen (1,8 miljoner kronor
kvarstår att återställa).

Ägardirektiv Kommunfastigheter i Knivsta AB
Ägardirektivet för Kommunfastigheter i Knivsta AB är reviderat under punkten ekonomiska
och finansiella direktiv. Tidigare lydelsen ”bolaget ska långsiktigt säkerställa en soliditet som
lägst uppgår till 10 procent” ändras till ” bolaget ska långsiktigt säkerställa en soliditet som
uppgår till 10 procent, +/- 3 procent”.
Förändringen av lydelsen möjliggör både en lägre och högre soliditet på kortare sikt men att
det långsiktiga målet om 10 procent soliditet fortsatt består.

Ekonomisk konsekvensanalys
Målsättningen kortsiktigt är att nå en ekonomi i balans med förslagna förändringar i budgeten
för 2020. De kortsiktiga förändringarna bedöms inte medföra ökade kostnader på längre sikt,
men är inte heller en lösning på den långsiktiga ekonomiska utmaning kommunen står inför.
Några åtgärder kommer dock få en positiv långsiktig ekonomisk effekt.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut

Beslutet ska skickas till
Akten
Revisorerna
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden

Daniel Lindqvist

Dan-Erik Petterson

Kommundirektör

Ekonomichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Ärendet har både positiva och negativa ekonomiska konsekvenser för barn.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Eftersom Utbildningsnämnden föreslås bli kompenserad för indragna statsbidrag så är
uppfattningen att barns bästa har beaktats.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
De skatteintäkter som kommunen har till förfogande ska fördelas mellan alla kommunala
verksamheter och uppdrag, vilket indirekt innebär att verksamheter måste ställas mot
varandra.

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.
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Bilaga 1 Tabellverk revidering mål och budget 2020
Finansförvaltningen

KF-Budget
2020

Rev.Budget
2020

1 035 419
50 360
37 458
20 875
-32 837
0
1 111 275
34 726

1 027 177
54 864
29 307
27 214
-32 926
-5 374
1 100 261
34 920

44 000
6 000
2 780
25 000
6 500
6 765
159 838
250 883

54 000
6 000
2 780
25 000
6 500
7 065
159 838
261 183

-1 219 005
-2 500
-2 050
-1 525
-8 610
-4 600
-118 000
-24 838
-7 000
-500
-8 000
-1 500
-7 500
-1 405 628

-1 234 230
-2 500
-1 790
-1 525
-8 610
-3 450
-118 000
-24 838
-7 000
-500
-8 000
-300
-7 500
-1 418 243

FINANSIELLA intäkter & kostnader
Internränta
Utdelning helägda bolag (KFAB; AFAB)
Externa finansiella intäkter
Externa finansiella kostnader
SUMMA FINANSNETTO

5 300
12 000
4 650
-1 100
20 850

5 300
22 000
4 650
-1 100
30 850

ÅRETS RESULTAT

12 106

8 971

INTÄKTER
Kommunalskatt*
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/strukturbidrag
Lss-utjämning
Slutavräkning och nya statsbidrag
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning
Fastighetsavgift
Exploatering – vinst
Statsbidrag maxtaxa
Riktade statsbidrag
Avgifter förskola och skolbarnomsorg
Avgifter äldreomsorg
Hyresintäkter
PO-pålägg (intern)
SUMMA exploatering, avgifter och övrigt
KOSTNADER
Kommunbidrag/nettokostnad
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering
KS aktiv personalpolitik
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter
KS Prioriterat
KS skola 1:1 (datorer)
Arbetsgivaravgifter
Årets intjänade individuella del
Pensionsförsäkringsavgifter
Övriga pensionskostnader
Löneskatt
Arbetsmiljöfonden
Pensionsutbetalningar
SUMMA KOSTNADER
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DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr
Kommunstyrelse
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet
Partistöd
Övrig politisk verksamhet
Räddningstjänst
Totalförsvar och samhällsskydd
Folkhälsa och hållbar utveckling
Näringsliv och marknadsföring
Konsumentrådgivning och energirådgivning
Budget & Skuldrådgivning
Allmän fritid
Idrotts- & fritidsanläggningar
Bibliotek
Allmän Kultur
Ungdomsverksamhet
Kulturskola
Måltidsverksamhet
Flykting (integration)
Kommunledningskontor
Ekonomikontor
HR-kontor
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)
Fackliga kostnader
Lokalförsörjning
Kommunhus
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby)
Förändringsvägledning
Effektiviseringsbeting - 0,5%
Reviderad mål och budget 2020 KF 20-06-10
Summa Kommunstyrelsen

KF-Budget
2020

Rev.Budget
2020

5 438
310
2 795
15 276
393
567
2 337
259
169
3 759
46 054
8 722
1 481
3 845
5 003
303
0
26 776
9 965
5 848
3 764
1 670
2 199
4 103
17 626
2 000
-932

5 438
310
2 795
15 276
393
567
2 337
259
169
3 759
46 054
8 722
1 481
3 845
5 003
303
0
26 726
9 965
5 848
3 764
1 670
2 199
4 103
17 626
2 000
-932
-1 800

169 730

167 880
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KF-Budget
2020

Rev.Budget
2020

Samhällsutvecklingsnämnd
Nämndkostnader
Gator, vägar
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter
Parker & Naturvård
Teknisk planering
Översiktsplan (planprogram)
Stadsbyggnad (detaljplaner)
Miljöutveckling
Bostadsanpassning
Exploatering - verksamhet*
Avfallsverksamhet
Vindkraftverk
Effektiviseringsbeting - 0,5%
Reviderad mål och budget 2020 KF 20-06-10

1 558
25 744
-2 977
6 346
2 769
1 044
1 624
520
1 878
5 000
0
0
-261

1 558
25 744
-2 977
6 346
2 769
1 044
1 624
520
1 878
5 000
0
0
-261
-1 310

Summa Samhällsutvecklingsnämnd

43 245

41 935

KF-Budget
2020

Rev.Budget
2020

0

0

KF-Budget
2020

Rev.Budget
2020

1 334

1 334

KF-Budget
2020

Rev.Budget
2020

865

865

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr
Valnämnd

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr
Överförmyndarverksamhet

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr
Kommunrevisionen
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KF-Budget
2020

Rev.Budget
2020

Socialnämnd
Nämndkostnader
Vård & omsorg enl SOL och HSL
LOV - hemtjänst & delegerad HSL
Insatser enl LSS och SFB
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Förebyggande verksamhet
Individ- & familjeomsorg, vård o stöd
Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända
Effektiviseringsbeting - 0,5%
Reviderad mål och budget 2020 KF 20-06-10

1 238
128 841
36 396
69 883
4 140
6 861
37 562
9 232
722
3380
-1 897

1 238
118 841
36 396
75 183
4 940
3 861
64 262
9 232
722
3 880
-1 897
-2 900

Summa Socialnämnd

296 358

313 758

KF-Budget
2020

Rev.Budget
2020

Utbildningsnämnd
Nämndkostnader
Förskola, barn 1-5 år
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg
Grundsärskola
Gymnasieskola, internt
Gymnasieskola, externt
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning & SFI
Effektiviseringsbeting - 0,5%
Reviderad mål och budget 2020 KF 20-06-10

1 462
198 467
379 499
10 331
7 104
94 275
4 226
6 959
-4 453

1 462
198 467
383 774
10 331
7 104
94 275
4 226
6 959
-4 453
-3 050

Summa Utbildningsnämnd

697 870

699 095

KF-Budget
2020

Rev.Budget
2020

Bygg- och miljönämnd
Nämndkostnader
Stadsbyggnad
Trafikplanering
Serveringstillstånd
Miljö- och hälsoskydd
Effektiviseringsbeting - 0,5%
Reviderad mål och budget 2020 KF 20-06-10

1 190
5 175
266
57
2 987
-72

1 190
5 175
266
57
2 987
-72
-240

Summa Bygg- och miljönämnd

9 603

9 363

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr
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Bilaga 2 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB
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 ändamålet1
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. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta
kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet1
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.
Budgetdirektiv 2020
Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål
och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller
bolagsform. Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med
de krav detta ställer på beslutsfattande, information och samråd.
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och
bolaget ska även implementera kommunens policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet
mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i
enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.
I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och
driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter,
av miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter och att vara aktivt i
att söka samordningsfördelar.

1

Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS 2014/124
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Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för kommunhelheten, för friställda
lokaler och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom att hyra ut lokaler externt,
avyttra eller förädla fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av
kommunen enligt särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna.
Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att
nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska
bolaget upprätta en underhållsplan som årligen fastställs.
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB
ska i all nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen
är fordon som drivs med fossilfria bränslen.
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att
lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på
grund av lokalens utformning. Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och
ledningsmodell.
Kommunfastigheter I Knivsta AB ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och
kommunens övriga bolag genom gemensamma upphandlingar.
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig
gestaltning motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med
Kommunfullmäktiges fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska, i likhet med Knivstabostäder AB, samverka med
kommunen för att lösa boendet av Socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och
skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett
avtal mellan bolaget och Socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens
förfogande ska uppgå till var 4:e lägenhet som omsätts under året.
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen
med densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas tillgrund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.
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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.
Ägardirektiv för dotterbolag
Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och
kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av
moderbolagets styrelse.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Kommunfastigheter i Knivsta ABs resultatmål efter finansiella poster, ska över tid uppgå till 3
procent årligen av omsättningen. Därutöver ska bolaget långsiktigt säkerställa en soliditet
som uppgår till 10 procent, +/- 3 procent.
Liksom övriga kommunorganisationen ska bolaget även initiera ett program för att
åstadkomma kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden
med 3 miljon kronor för de tre fastighetsbolagen gemensamt (gäller fastighetsskötsel och
städ, fastighetsanknuten- och central administration). Åtgärder med utfall ska återrapporteras
till Kommunstyrelsen löpande under år 2020. Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas vid:
• Försäljning och förvärv av fastigheter
•

Förvärv av aktieposter i andra bolag

•

Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Kommunstyrelsen

§ 95

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-25
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Dnr: KS-2020/363

Fråga om genomförande av kommunal folkomröstning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Knivsta kommun genomför inte en kommunal folkomröstning kring en omförhandling av
fyrspårsavtalet (Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta
kommun).
Reservationer
Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig skriftligt till förmån för sitt yrkande (protokollsbilaga
5).
Hans Nyberg (SD) reserverar sig skriftligt (protokollsbilaga 6).
Lotta Wiström (L) reserverar sig skriftligt (protokollsbilaga 7).
Yrkanden
Peter Evansson (S) meddelar att ordförandeförslaget revideras och ska lyda:
Knivsta kommun genomför inte en kommunal folkomröstning kring en omförhandling av
fyrspårsavtalet (Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta
kommun).
Klas Bergström (M) yrkar bifall till det reviderade ordförandeförslaget.
Lennart Lundberg (KNU) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att
folkomröstningen ska genomföras (skriftligt yrkande, protokollsbilaga 8).
Hans Nyberg (SD) bifaller Lennart Lundbergs yrkande.
Lotta Wiström (L) yrkar avslag på ordförandeförslaget och bifall till Lennart Lundbergs
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter har ljud- och
bilduppkoppling.
Därefter ställer ordföranden ordförandeförslaget och Lennart Lundbergs yrkande mot avslag
var för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet giltiga namnunderskrifter i
folkinitiativet som anmäldes 20 november 2019 uppgick till mer än tio procent av de
röstberättigade kommunmedlemmarna och att frågan, att omförhandla fyrspårsavtalet, är
sådan att fullmäktige kan besluta om den. Kommunfullmäktige måste fatta beslut i frågan om
en kommunal folkomröstning ska hållas. Fullmäktige får med kvalificerad majoritet avslå
förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-25

Underlag för beslut
Ordförandeförslag 2020-05-18
Tjänsteutlåtande 2020-04-22
Isak Bergdahl, jurist, och Lisbeth Rye-Danjelsen, valsamordnare, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9 (31)
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Ordförandeförslag
Kommunstyrelsens ordförande
2020-05-18

KS-2020/363

Fråga om genomförande av kommunal folkomröstning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige genomför inte en kommunal folkomröstning kring en omförhandling av
fyrspårsavtalet (Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta
kommun).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet giltiga namnunderskrifter i
folkinitiativet som anmäldes 20 november 2019 uppgick till mer än tio procent av de
röstberättigade kommunmedlemmarna och att frågan, att omförhandla fyrspårsavtalet, är
sådan att fullmäktige kan besluta om den. Kommunfullmäktige måste därför fatta beslut i
frågan om en kommunal folkomröstning ska hållas. Fullmäktige får med kvalificerad majoritet
avslå förslaget. Då Folkinitiativets efterfrågade omförhandling redan är påbörjad och resurser
saknas för att finansiera en folkomröstning bör den inte hållas.
Bakgrund
Den 20 november 2019 anmäldes namninsamlingen ”Folkinitiativ om byggnation av 15 000
bostäder i Knivsta och Alsike” till kommunfullmäktige. Fullmäktige antog den 12 februari ett
reglemente för granskning av påskrifterna för att kontrollera att folkinitiativet var väckt enligt
de krav som anges kommunallagen (2017:725) 8 kap. 2 §. Antalet godkända namnpåskrifter
måste vara från minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna för att frågan
ska väckas.
Fullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet godkända påskrifter översteg tio procent
av de röstberättigade kommunmedlemmarna. Kommunallagen 5 kap. 37 § första stycket
anger följande:
Har ett folkinitiativ väckts enligt 8 kap. 2 § ska fullmäktige besluta att
Folkomröstning ska hållas, om
1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den,
och
2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.
Den 22 april fastställde fullmäktige även att frågan som folkinitiativet avser, ”att Knivsta
kommun ska begära en omförhandling av 4-spårsavtalet med avsikt att väsentligt minska
antalet bostäder som avtalet föreskriver” är sådan att fullmäktige kan besluta om den.
Att fullmäktige ska besluta om en folkomröstning i frågan ska hållas följer av kommunallagen
5 kap. 37 §, och utgångspunkten är att folkomröstningen ska genomföras.
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För att en folkomröstning inte ska bli av krävs att två tredjedelar av de närvarande
ledamöterna röstar emot förslaget som väckts genom folkinitiativet.
En kommunal folkomröstning är alltid rådgivande. Om en folkomröstning genomförs är det
fullmäktige som behöver ta ställning till hur resultatet av folkomröstningen ska användas.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet om frågan för genomförande av en kommunal folkomröstning nedför ingen kostnad.
Kostnaderna för genomförande av folkomröstning är beskrivna och äskade i respektive
tjänsteutlåtande för medel för valnämndens arbete (KS-2020/344) samt för arbetet i
omröstningsdistrikten (KS-2020/343).
Bedömningen är dock att de medel som krävs i nämnda dokument inte finns, varför beslutet
kommer att leda till ett utökat underskott i kommunens resultat. Sannolikt för båda åren.
Underlag för beslut
Ordförandeförslag 2020-05-18
Tjänsteutlåtande 2020-04-22
Beslutet ska skickas till
Akten
Valsamordnare
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Handläggare
Markus Sjölén Gustafsson
Utredare

Tjänsteskrivelse
2020-04-22

Diarienummer
KS-2020/363

Kommunstyrelsen

Fråga om genomförande av kommunal folkomröstning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige genomför en kommunal folkomröstning kring en omförhandling av
fyrspårsavtalet (Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta
kommun).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet giltiga namnunderskrifter i
folkinitiativet som anmäldes 20 november 2019 uppgick till mer än tio procent av de
röstberättigade kommunmedlemmarna och att frågan, att omförhandla fyrspårsavtalet, är
sådan att fullmäktige kan besluta om den. Kommunfullmäktige måste fatta beslut i frågan om
en kommunal folkomröstning ska hållas. Fullmäktige får med kvalificerad majoritet avslå
förslaget.
Bakgrund
Den 20 november 2019 anmäldes namninsamlingen ”Folkinitiativ om byggnation av 15 000
bostäder i Knivsta och Alsike” till kommunfullmäktige. Fullmäktige antog den 12 februari ett
reglemente för granskning av påskrifterna för att kontrollera att folkinitiativet var väckt enligt de
krav som anges kommunallagen (2017:725) 8 kap. 2 §. Antalet godkända namnpåskrifter
måste vara från minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna för att frågan
ska väckas.
Fullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet godkända påskrifter översteg tio procent
av de röstberättigade kommunmedlemmarna. Kommunallagen 5 kap. 37 § första stycket anger
följande:
Har ett folkinitiativ väckts enligt 8 kap. 2 § ska fullmäktige besluta att
folkomröstning
ska hållas, om
1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den,
och
2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot
förslaget.
Den 22 april fastställde fullmäktige även att frågan som folkinitiativet avser, ”att Knivsta
kommun ska begära en omförhandling av 4-spårsavtalet med avsikt att väsentligt minska
antalet bostäder som avtalet föreskriver” är sådan att fullmäktige kan besluta om den.
Att fullmäktige ska besluta om en folkomröstning i frågan ska hållas följer av kommunallagen
5 kap. 37 §, och utgångspunkten är att folkomröstningen ska genomföras. För att en
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folkomröstning inte ska bli av krävs att två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar
emot förslaget som väckts genom folkinitiativet. En kommunal folkomröstning är alltid
rådgivande. Om en folkomröstning genomförs är det fullmäktige som behöver ta ställning till
hur resultatet av folkomröstningen ska användas.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet om frågan för genomförande av en kommunal folkomröstning nedför ingen kostnad.
Kostnaderna för genomförande av folkomröstning är beskrivna och äskade i respektive
tjänsteutlåtande för medel för valnämndens arbete (KS-2020/344) samt för arbetet i
omröstningsdistrikten (KS-2020/343).
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-22

Beslutet ska skickas till
Akten
Valsamordnare

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja x

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet att genomföra en folkomröstning skulle påverka samtliga invånare i kommunen,
dock påverkar beslutet barn enbart indirekt då det röstberättigade är över 18 år. Beslutet
påverkar därmed inte barn i hög utsträckning. Eftersom en eventuell folkomröstning
enbart är rådgivande finns inga direkta efterföljande effekter som har undersökts i
dagsläget.
.
Om, ja fortsätt med frågorna.
En barnkonsekvens analys har genomförts i enlighet med gällande rutiner. Eftersom
åtgärden påverkar barn till liten del har en enklare prövning gjorts.
1. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Nyttjande av skollokaler som omröstningslokaler skulle kunna komma i konflikt med barns
intressen så som barns rätt till vila och fritid. Eftersom valet föreslås hållas på en söndag
är dock konflikten liten. En möjlig påverkan är att idrottsföreningar som behöver ställa in
ett träningstillfälle. Eftersom kommunen vid ett beslut måste genomföra en folkomröstning
går intressekonflikten inte att förhindra i det avseendet. Inga kompensatoriska åtgärder
föreslås eftersom den eventuellt negativa påverkan som valets genomförande skulle
innebära är tillfällig och så pass begränsad att den inte bedöms möjligt.

2. 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.
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Dnr: KS-2020/416

Fastställande av huvudfrågeställning i folkomröstning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att folkomröstning ska genomföras:
Folkomröstningen gäller ja, nej eller ”avstår” till följande fråga: “Vill du att Knivsta kommun ska
begära omförhandling av fyrspårsavtalet, med avsikt att väsentligt minska antalet bostäder
som avtalet föreskriver?”
Yrkanden och förslag
Ordföranden reviderar sitt utsända ordförandeförslag till att inkludera ett ”avstår”-alternativ.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter har ljud- och
bilduppkoppling.
Ordföranden ställer sitt reviderade ordförandeförslag mot avslag och
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

finner

att

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet giltiga namnunderskrifter i
folkinitiativet som anmäldes 20 november 2019 uppgick till mer än tio procent av de
röstberättigade kommunmedlemmarna och att frågan, att omförhandla fyrspårsavtalet, är
sådan att fullmäktige kan besluta om den. Kommunfullmäktige måste därför fatta beslut om
formuleringen av frågan.
Underlag för beslut
Ordförandeförslag 2020-05-14
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförandeförslag
2020-05-14

Diarienummer
KS-2020/416

Kommunstyrelsen

Fastställande av huvudfrågeställning i folkomröstning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Folkomröstningen gäller ja eller nej till följande fråga: “Vill du att Knivsta kommun ska
begära omförhandling av fyrspårsavtalet, med avsikt att väsentligt minska antalet
bostäder som avtalet föreskriver?”
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet giltiga namnunderskrifter i
folkinitiativet som anmäldes 20 november 2019 uppgick till mer än tio procent av de
röstberättigade kommunmedlemmarna och att frågan, att omförhandla fyrspårsavtalet, är
sådan att fullmäktige kan besluta om den. Kommunfullmäktige måste därför fatta beslut om
formuleringen av frågan.
Bakgrund
Den 13 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att godkänna avtalet om större
samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun och tillhörande promemoria
daterad 2017-11-21 (fyrspårsavtalet).
Från försommaren fram till hösten 2019 pågick en namninsamling med syfte att väcka ett
folkinitiativ om folkomröstning i fullmäktige om fyrspårsavtalet. De påskrifter som samlades in
för ett folkinitiativ innehöll följande frågeställning för folkomröstningen: “Vill du att Knivsta
kommun ska begära omförhandling av 4-spårsavtalet med avsikt att väsentligt minska
antalet bostäder som avtalet föreskriver.”
Av de 1843 påskrifter som samlades in, fann valnämnden att 1624 var godkända vilket
överstiger tio procent av de röstberättigade i kommunen. Det innebär att ett folkinitiativ om att
hålla folkomröstning får väckas i fullmäktige enligt 8 kap 2 § kommunallagen (KL).
Folkomröstningsfrågan
En första förutsättning är att den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan
besluta om den. I detta lagkrav enligt 5 kap. 37 § KL ligger att frågan dels ska vara
kompetensenlig, dels att den inte behandlar myndighetsutövning eller enskilda personer.
(Prop. 1993/94:188 s. 51, prop. 2009/10:80 s. 106)
Förvaltningen bedömer att kommunallagen inte hindrar att folkinitiativets frågeställning kan
bli föremål för en folkomröstning. Den rör en justering av det så kallade 4-spåravtalet mellan
Knivsta kommun, staten och Region Uppsala som tidigare har behandlats i fullmäktige. Det
är då följdriktigt att även en folkomröstning om kommunens önskemål att omförhandla 4spåravtalet är en fråga som kan beslutas i fullmäktige.
Även om påskrifterna avser en färdig folkomröstningsfråga, är det fullmäktige som utformar
frågan och svarsalternativen och ska då se till att den fråga som väckts genom folkinitiativet
besvaras genom en eventuell omröstning. Fullmäktiges beslut om utformningen av frågan
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och svarsalternativen fattas med enkel majoritet enligt huvudregeln i 5 kap. 55 § KL. (Prop.
2009/10:80 s. 107).
Det är tydligt att en begäran från Knivsta kommun om omförhandling inte innebär att denna
begäran utan vidare godtas av de andra avtalsparterna, staten och Region Uppsala. Ett
inledande förhandlingsbud om 7 500 bostäder, kan mycket väl resultera i ett slutligt åtagande
om ett högre antal nya bostäder än så. Eftersom att ingen part ensidigt bestämmer över
resultatet av omförhandlingen kan en ny förhandling där 7 500 bostäder betraktas som ett
oeftergivligt krav innebära att kommunen tvingas till andra uppoffringar eller avståenden som
uppfattas som oacceptabla.
Till skillnad från den politiska beslutsprocessen med förhandlingsinslag och kompromisser är
folkomröstningen inte resonerande. Folkomröstningar har mera karaktären av vägval och
utgör förenklade frågeställningar som döljer de komplexa överväganden som varje viljeyttring
innebär. Det finns också en demokratisk förväntan på att politikerna agerar lojalt med
folkomröstningsresultatet, trots att det kan vara svårt att uppfylla löftet till följd av
omkringliggande omständigheter. En folkomröstning mellan allmänna val ökar risken för ett
lågt valdeltagande, vilket försvårar uttolkningen av valresultatet, även om resultatet i sig visar
en tydlig majoritet för endera viljeyttringen bland de röstande.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. Någon fråga ska formuleras och vilken
påverkar inte.

Beslutet ska skickas till
Akten
Valsamordnare

Peter Evansson
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr: KS-2020/340

Förslag av datum för folkomröstning samt när rösträkningen ska vara avslutad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att folkomröstning ska genomföras:
1. Kommunfullmäktige fastställer att den kommunala folkomröstningen ska hållas söndagen
den 14 februari 2021.
2. Förslaget skickas till Valmyndigheten för samråd enligt 2 § lagen (1994:629) om
kommunala folkomröstningar.
3. Den slutliga röstsammanräkningen ska vara avslutad senast fredagen efter valet klockan
17:00.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter har ljud- och
bilduppkoppling.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om dag för omröstning och när folkomröstningen ska vara
avslutad. Enligt lagen (1994:629) om kommunala folkomröstningar ska dagen beslutas efter
samråd med den centrala valmyndigheten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-21
Beslut från valnämnden § 10, 2020-04-14
Tjänsteutlåtande valnämnden, 2020-04-01
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare
Lisbeth Rye-Danjelsen
Valsamordnare

Tjänsteskrivelse
2020-04-21

Diarienummer
KS-2020/340

Kommunstyrelsen

Förslag av datum för folkomröstning samt när rösträkningen ska
vara avslutad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer att den kommunala folkomröstningen ska hållas
söndagen den 14 februari 2021.
2. Förslaget skickas till Valmyndigheten för samråd enligt 2 § lagen (1994:629) om
kommunala folkomröstningar.
3. Den slutliga röstsammanräkningen ska vara avslutad senast fredagen efter valet
klockan 17:00.
Sammanfattning av ärendet
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om dag för omröstning och när folkomröstningen ska vara
avslutad. Enligt lagen (1994:629) om kommunala folkomröstningar ska dagen beslutas efter
samråd med den centrala valmyndigheten.
Bakgrund
Enligt lagen om kommunala folkomröstningar 2 § 1p. ska fullmäktige i anslutning till att beslut
om folkomröstningen tas, också besluta om dag för omröstningen.
Förvaltningen har till valnämnden i tjänsteutlåtande daterat 1 april 2020 utrett lämpligt datum
för folkomröstning samt när den slutliga rösträkningen ska vara avslutad.
Valnämnden beslutade 14 april 2020 § 10 föreslå kommunfullmäktige att folkomröstning kan
äga rum 14 februari 2020 samt att rösträkningen ska vara avslutad senast fredagen efter
valet klockan 17:00.

Ekonomisk konsekvensanalys
En ekonomisk konsekvensanalys är gjord i tjänsteskrivelsen från valnämnden daterad den 1
april 2020.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord i tjänsteutlåtande från valnämnden daterad den 1 april 2020.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-21
Beslut från valnämnden § 10, 2020-04-14
Tjänsteutlåtande valnämnden, 2020-04-01
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Beslutet ska skickas till
Akten
Valsamordnare

Åsa Franzén
Kanslichef

Sida 3 av 3

Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

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.

Valnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2020-04-14

§ 10
Förslag av datum för folkomröstning samt när rösträkningen ska vara avslutad
VN 2020 4
Valnämndens beslut
Valnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Den kommunala folkomröstningen föreslås vara söndagen den 14 februari 2021.
Förslaget skickas till Valmyndigheten för samråd enligt 2 § lagen (1994:629) om kommunala
folkomröstningar.
Den slutliga röstsammanräkningen ska vara avslutad senast fredagen efter valet klockan
17:00.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap.
37§ ska fullmäktige också besluta om dag för omröstning och när folkomröstningen ska vara
avslutad. Enligt lagen (1994:629) om kommunala folkomröstningar ska dagen beslutas efter
samråd med den centrala valmyndigheten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-01
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Handläggare

Valnämnden

Beslutet ska skickas till
Akten

Utdrag ur
PROTOKOLL
2020-04-14
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Handläggare
Markus Sjölén Gustafsson
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-01

Diarienummer
VN 2020 5

Valnämnden

Förslag av datum för folkomröstning samt när rösträkningen ska
vara avslutad.
VN 2020 5
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Den kommunala folkomröstningen föreslås vara söndagen den 14 februari 2021.
2. Förslaget skickas till Valmyndigheten för samråd enligt 2 § lagen (1994:629) om
kommunala folkomröstningar.
3. Den slutliga röstsammanräkningen ska vara avslutad senast fredagen efter valet
klockan 17:00.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om dag för omröstning och när folkomröstningen ska vara
avslutad. Enligt lagen (1994:629) om kommunala folkomröstningar ska dagen beslutas efter
samråd med den centrala valmyndigheten.
Bakgrund
Dag för omröstningen
Enligt lagen om kommunala folkomröstningar 2 § 1p. ska fullmäktige i anslutning till att beslut
om folkomröstningen tas, också besluta om dag för omröstningen. Dagen för folkomröstning
ska beslutas i samråd med den centrala valmyndigheten. Samrådet ska ske minst tre månader
före omröstningsdagen. Val har sedan 1940-talet alltid hållits på söndagar. Intentionen är att
val alltid ska infalla på en röd dag och att folk därmed skulle vara lediga från arbete och därmed
skulle kunna gå och rösta. Även om röda dagar inte i lika hög utsträckning innebär att alla är
lediga, är folk vana att valdagen är en söndag och det innebär ökade möjligheter att nyttja
kommunala lokaler som står tomma under helgen. Efter förhandskontakt med Valmyndigheten
erfar förvaltningen att första möjliga omröstningsdatum är 14 februari. Datum för omröstning i
december 2020 är inte optimalt utifrån att julledigheterna är förestående samt att
förberedandetiden blir för kort och omröstningsdatum i januari 2021 medför att
valmyndighetens arbete måste göras under jul- och nyårshelgerna.
Enligt lagen (1994:629) om kommunala folkomröstningar ska dag för en kommunal
folkomröstning beslutas i samråd med den centrala valmyndigheten. Förvaltningen bedömer
att en folkomröstning skulle kunna genomföras i november. Förvaltningen föreslår att
folkomröstningen genomförs söndagen den 14 februari 2021.
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Dag för när röstsammanräkningen ska vara avslutad
I de allmänna valen sker en slutlig rösträkning av länsstyrelsen. Förrättningen är offentlig och
skall göras utan dröjsmål. Vid den slutliga rösträkningen prövar länsstyrelsen om valsedlarna
är giltiga i enlighet med prövningsregler i vallagen. I en kommunal folkomröstning är det
valnämndens uppgift att genomföra den slutliga rösträkningen samt bedöma samtliga
valsedlars giltighet. Giltighetsregler för valsedlar i folkomröstningar finns i lagen om
kommunala folkomröstningar 10 §. Det är viktigt att rösträkningen sker noggrant och att
tillräckligt med personer finns på plats. Eftersom kommunen har begränsat med resurser kan
inte ett stort antal rösträknare tas in, därför kommer rösträkningen ta tid.
Rösträkningen föreslås vara avslutad 17:00 fredagen efter folkomröstningens genomförande.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet om datum för folkomröstningen innebär ingen kostnad.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Handläggare

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet att genomföra en folkomröstning skulle påverka samtliga invånare i kommunen,
dock påverkar beslutet barn enbart indirekt då det röstberättigade är över 18 år. Beslutet
påverkar därmed inte barn i hög utsträckning. Eftersom en eventuell folkomröstning
enbart är rådgivande finns inga direkta efterföljande effekter som har undersökts i
dagsläget.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
En barnkonsekvens analys har genomförts i enlighet med gällande rutiner. Eftersom
åtgärden påverkar barn till liten del har en enklare prövning gjorts.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Nyttjande av skollokaler som omröstningslokaler skulle kunna komma i konflikt med barns
intressen så som barns rätt till vila och fritid. Eftersom valet föreslås hållas på en söndag
är dock konflikten liten. En möjlig påverkan är att idrottsföreningar som behöver ställa in
ett träningstillfälle. Eftersom kommunen vid ett beslut måste genomföra en folkomröstning
går intressekonflikten inte att förhindra i det avseendet. Inga kompensatoriska åtgärder
föreslås eftersom den eventuellt negativa påverkan som valets genomförande skulle
innebära är tillfällig och så pass begränsad att den inte bedöms möjligt.

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.
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Dnr: KS-2020/341

Föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att folkomröstning ska genomföras:
Kommunfullmäktige fastställer föreskriften om genomförande av folkomröstning.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter har ljud- och
bilduppkoppling.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse
i omröstningslokalen. Enligt förarbetet till lagen om kommunala folkomröstningar framgår att
vallagen. fullmäktige får bestämma om de föreskrifter som lokalt kan behövas. Ett förslag till
föreskrifter finns framtaget för att säkerställa att omröstningen genomförs på ett sätt som
efterliknar röstmottagningen, rösträkning och tillgängligheten för väljarna som vid de val som
styrs av vallagen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-21
Utdrag ur valnämndens protokoll 2020-04-14 § 11
Tjänsteutlåtande valnämnden 2020-03-10
Föreskriften för kommunala folkomröstningar
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare
Lisbeth Rye-Danjelsen
Valsamordnare

Tjänsteskrivelse
2020-04-01

Diarienummer
KS-2020/341

Kommunstyrelsen

Föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer föreskriften om genomförande av folkomröstning.

Sammanfattning av ärendet
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse
i omröstningslokalen. Enligt förarbetet till lagen om kommunala folkomröstningar framgår att
vallagen. fullmäktige får bestämma om de föreskrifter som lokalt kan behövas. Ett förslag till
föreskrifter finns framtaget för att säkerställa att omröstningen genomförs på ett sätt som
efterliknar röstmottagningen, rösträkning och tillgängligheten för väljarna som vid de val som
styrs av vallagen.
Bakgrund
Förvaltningen har inför valnämndens sammanträde 14 april 2020 i tjänsteskrivelse daterat
2020-03-10 beskrivit vikten av en föreskrift för kommunal folkomröstning. Förslaget på
föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning fastställdes av valnämnden.
Ekonomisk konsekvensanalys
En ekonomisk konsekvensanalys är gjord i tjänsteskrivelsen till valnämnden daterad den 10
mars 2020.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord i tjänsteutlåtande till valnämnden daterad den 10 mars 2020.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-21
Utdrag ur valnämndens protokoll 2020-04-14 § 11
Tjänsteutlåtande valnämnden 2020-03-10
Föreskriften för kommunala folkomröstningar
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Beslutet ska skickas till
Akten
Valsamordnare

Daniel Lindqvist
Kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

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.

Valnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2020-04-14

§ 11
Förslag på föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning
VN 2020 5
Valnämndens beslut
Valnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Föreskriften om genomförande av folkomröstning fastställs, med tillägget under § 2 att en
röstmottagare ska ha fyllt 18 år.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap.
37§ ska fullmäktige också besluta om röstning kan ske på annat sätt än genom personlig
inställelse i omröstningslokalen. Enligt förarbetet till lagen om kommunala folkomröstningar
framgår att fullmäktige får bestämma om de föreskrifter som lokalt kan behövas. Ett förslag
till föreskrifter finns framtaget för att säkerställa att omröstningen genomförs på ett sätt som
efterliknar röstmottagningen, rösträkning och tillgängligheten för väljarna som vid de val som
styrs av vallagen.
Yrkande
Susanne Jakobsson (M) samt Bengt-Åke Andersson (KNU) föreslår att ett tillägg ska göras
under § 2, ”en röstmottagare ska ha fyllt 18 år”.
Ann Gidlund (KD), Gunnar Parnell (-) samt Sven Hedenskog (L) yrkar bifall till förslaget.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-03-16
Förslag till föreskrift om genomförande
Beslutet ska skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare
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Handläggare
Markus Sjölén Gustafsson
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-03-10

Diarienummer
VN 2020 5

Valnämnden

Fastställande av föreskrift om genomförande av folkomröstning
(regler för röstning)
VN 2020 5
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Föreskriften om genomförande av folkomröstning fastställs.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse
i omröstningslokalen. Enligt förarbetet till lagen om kommunala folkomröstningar framgår att
fullmäktige får bestämma om de föreskrifter som lokalt kan behövas. Ett förslag till föreskrifter
finns framtaget för att säkerställa att omröstningen genomförs på ett sätt som efterliknar
röstmottagningen, rösträkning och tillgängligheten för väljarna som vid de val som styrs av
vallagen.
Bakgrund
Regler för röstning
I Prop. 1993/94:188 framgår att fullmäktige är fria att fatta beslut om de föreskrifter som lokalt
kan behövas för att genomföra en folkomröstning. I lagen om kommunala folkomröstningar 2
§ 5p. står att fullmäktige ska besluta om och huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom
personlig inställelse i omröstningslokalen.
I allmänna val ges väljare flera alternativ till röstning i vallokal, däribland röstning i
förtidsröstningslokal, röstning genom budröst eller genom ambulerande röstmottagare. För att
förbättra väljares möjligheter att rösta har Knivsta kommun de två senaste valen haft två lokaler
för förtidsröstning. I det allmänna valet 2018 förtidsröstade 44 % av de röstberättigade. För
väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till ett
röstmottagningsställe finns i ordinarie val möjligheten att rösta genom budröst eller genom att
begära ambulerande röstmottagare.
För att ge Knivstas medborgare lika god tillgänglighet till att rösta som i de ordinarie valen
föreslås följande alternativ till röstning genom personlig inställelse i omröstningslokalen:
1. Förtidsröstning i förtidsomröstningslokal från och med en vecka innan
omröstningsdagen.
Förtidsröstningen
avslutas
samma
klockslag
som
röstmottagningen avslutas på valdagen.
2. Genom budröst i omröstningslokal eller förtidsomröstningslokalen eller genom
ambulerande röstmottagare.
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För att kommunmedlemmarna ska ha lika goda möjligheter att rösta i folkomröstningen som i
de ordinarie valen har en föreskrift med regler för röstmottagning, omröstningslokaler och
rösträkning tagits fram. Föreskriften är baserad på vallagen med utgångspunkt att förfarandet
ska vara så lika som möjligt.
Ekonomisk konsekvensanalys
Fastställandet av föreskrift för genomförande av kommunal folkomröstning innebär ingen
kostnad.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande 2020-03-10
Förslag till föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet att genomföra en folkomröstning skulle påverka samtliga invånare i kommunen,
dock påverkar beslutet att anta regler för röstmottagning inte barn då det röstberättigade
och röstmottagarna är över 18 år.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
En barnkonsekvens analys har genomförts i enlighet med gällande rutiner. Eftersom
åtgärden påverkar barn till liten del har en enklare prövning gjorts.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Inga kända.
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
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.
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Föreskrift om
genomförande av
kommunal folkomröstning
FÖRSLAG 2020-04-14

Dokumenttyp:
Diarienummer:
Beslutad av:
Beslutsdatum:
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:

Föreskrift
KS-2020/341
Kommunfullmäktige
20202022-12-31
Kanslichef
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Föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning
Knivsta kommun föreskriver följande med stöd av 2 § lagen (1994:692) om kommunala
folkomröstningar.

1 kap.

Röstmottagare

1 § För varje omröstningsdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en
ordförande och en ersättare för ordföranden.
2§

Röstmottagare förordnas av valnämnden.

Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för
uppdraget. Röstmottagare ska ha fyllt 18 år.
3 § På varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmottagare som behövs för
att röstmottagningen ska kunna genomföras.
Vid röstmottagning i en omröstningslokal ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande.
En av dessa ska vara ordföranden eller ordförandens ersättare.
Vid röstmottagning i en förtidsomröstningslokal ska minst två röstmottagare vara närvarande.

2 kap.
4§

Omröstningskrets och omröstningsdistrikt

Kommunen är en enda omröstningskrets om inte fullmäktige beslutar annat.

5 § Omröstningskretsen ska delas in i geografiska omröstningsområden
(omröstningsdistrikt).
6 § Omröstningsdistriktet ska omfatta mellan 1 000 och 3 000 röstberättigade. Om det
finns särskilda skäl, får ett omröstningsdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 3 000
röstberättigade. Ett omröstningsdistrikt får omfatta färre än 600 röstberättigade endast om
det finns synnerliga skäl.

Omröstningslokaler
7 § Valnämnden ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som
omröstningslokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger
väljarna goda möjligheter att rösta.
För varje omröstningsdistrikt ska det finnas en omröstningslokal.
En omröstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att
väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss
politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med
röstningen.
8 § Omröstningslokalerna ska vara öppna för röstning mellan klockan 08.00 och 20.00 på
omröstningsdagen.
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9 § Minst en förtidsomröstningslokal för röstmottagning ska vara öppen varje dag under en
period om sju dagar, inklusive omröstningsdagen. Minst en förtidsröstningslokal ska också
vara öppen för röstmottagning under den tid som enligt 8 § gäller för röstning i
omröstningslokal.
Valnämnden beslutar vilka tider som förtidsomröstningen är öppen under andra dagar än
omröstningsdagen. Förtidsomröstningslokalen ska vara öppen under sådana tider att det ger
väljarna tillräckligt goda möjligheter att rösta.
Förtidsomröstningslokalen ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet
så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss
politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med
röstningen.

3 kap.

Röstlängder och röstkort

10 § Väljare ska tas upp i röstlängden för det omröstningsdistrikt inom vilket de är
folkbokförda enligt vad som sägs i 6 § lagen (1994: 629) om kommunala folkomröstningar.
11 § De som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skall senast tolv
dagar före valdagen skriftligen begära att uppgifterna rättas. Detta gäller också dem som
anser sig vara felaktigt uteslutna ur röstlängden. Det som hänt senare än 30 dagar före
valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt denna paragraf.
12 § Frågor om rättelse prövas av valnämnden, antingen efter framställning enligt 11 § eller
på eget initiativ. Valnämnden är de som inför rättelser eller ändringar i röstlängden.

Röstkort
13 § Valnämnden ska upprätta ett röstkort för varje väljare. För väljare som inte har någon
känd adress ska det upprättas röstkort bara om de begär det.
14 § Ett röstkort ska innehålla uppgift om
1. väljarens namn och nummer i röstlängden,
2. vilka val som väljaren får delta i, och
3. väljarens omröstningslokal och dess öppettider.
15 § Valnämnden tillhandahåller dubblettröstkort i enlighet med 8 § lagen (1994:629) om
kommunala folkomröstningar.

4 kap.

Röstsedlar och kuvert

Röstsedlar
16 § Vid folkomröstningen får användas endast de röstsedlar som tillhandahålls av
valnämnden.

Kuvert
17 § Vid folkomröstningen används följande slag av kuvert:
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5 kap.

1.

röstkuvert,

2.

ytterkuvert för budröst,

3.

fönsterkuvert.

Allmänna bestämmelser om röstning

På vilka sätt kan man rösta
18 § Röstning äger rum på röstmottagningsställen. Väljare röstar i första hand i sin
omröstningslokal på omröstningsdagen. De kan också före eller under valdagen rösta i
förtidsomröstningslokal. Väljare får dessutom i vissa fall lämna sina röster till av valnämnden
särskilt förordnade röstmottagare (ambulerande röstmottagare) eller rösta genom bud.
19 § Ingen får rösta för mer än en meningsyttring. Den som inte önskar rösta för någon
meningsyttring får välja att markera att den avstår från ställningstagande.

Hur man gör i ordning sin röst
20 § För att göra i ordning en röst ska väljarna
1.

ta en röstsedel,

2.

markera det svarsalternativ de helst vill ska beslutas om,

3.

lägga in röstsedeln i ett röstkuvert utan att vika den, och

4.

försluta röstkuvertet.

En röstsedel utan markering av svarsalternativ räknas som en röstsedel där väljaren avstår
från att ta ställning.
Röstsedlar och röstkuvert får inte förses med obehöriga märkningar.

Hur man röstar på ett röstmottagningsställe
21 § Väljare ska göra i ordning sina röster bakom en valskärm och därefter lämna
röstkuverten till röstmottagarna.
Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan göra i ordning
sina röster, ska på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna i den utsträckning som
behövs. En sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller
henne vid röstningen.

Röstning genom ambulerande röstmottagare
22 § Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig
till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röstsedlar till ambulerande
röstmottagare.
Vid röstmottagning enligt första stycket gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om röstning
och röstmottagning i detta avsnitt.
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Budröstning
Vem får rösta genom bud
23 § Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig
till ett röstmottagningsställe får lämna sina röstsedlar där genom bud.
Budröster ska lämnas i ytterkuvert för budröst.

Vem får bara bud
24 § Följande personer får vara bud:
1.

väljarens make eller sambo och väljarens, makens eller sambons barn,
barnbarn, föräldrar eller syskon,

2.

de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som
annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter.

Ett bud ska ha fyllt 18 år.

När budröster får göras i ordning
25 § En budröst får göras i ordning tidigast 7 dagar före valdagen.

Hur budröster görs i ordning
26 § En väljare som vill rösta genom bud ska
1.

själv lägga en röstsedel i ett röstkuvert,

2.

i närvaro av budet och ett vittne lägga de röstkuvert som gjorts i ordning i
ett ytterkuvert för budröst,

3.

klistra igen ytterkuvertet,

4.

på kuvertet
a) ange sitt namn och sitt personnummer, och
b) intyga att han eller hon gjort i ordning röstkuvert och ytterkuvertet på
detta sätt och att röstkuvert inte har gjorts i ordning tidigare än vad
som är tillåtet samt, om han eller hon är en väljare som avses i 23 §
första stycket, på ytterkuvertet intyga att han eller hon uppfyller kraven
för att få budrösta.

På ytterkuvertet ska vittnet och budet ange sina namn och personnummer och intyga att
väljaren själv har gjort det som sägs i första stycket 2-4 och att de inte känner till något som
gör att de uppgifter som väljaren har lämnat inte är riktiga. Vidare ska det antecknas vilken
av kategorierna i 24 § som är tillämplig på budet.
Ett vittne ska ha fyllt 18 år.
27 § Väljarna skall lämna sitt röstkort till budet tillsammans med ytterkuvertet. Detta behövs
dock inte om kuvertet skall lämnas i en omröstningslokal.

Sida 6 av 12

6 kap.

Allmänna bestämmelser om röstmottagning

Utrustning
28 § På ett röstmottagningsställe skall det finnas ett lämpligt antal avskilda platser
(valskärmar) där väljarna kan rösta utan insyn.
29 § I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig plats där röstsedlar
och röstkuvert kan delas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till
röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen.

Ordning m.m.
30 § På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma
propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.
31 § Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som finns i
lokalen eller i ett utrymme intill denna skall rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna
ger för att röstmottagningen skall kunna genomföras. Blir det sådan oordning att den inte kan
avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas.
32 § Väljare som finns på ett röstmottagningsställe eller på en plats som de har anvisats till
intill detta när tiden för röstmottagning går ut, skall få tillfälle att rösta innan röstmottagningen
avslutas.

Mottagning av röster som väljarna lämnar
33 § Väljare som inte är kända för röstmottagarna skall legitimera sig eller på annat sätt
styrka sin identitet.
34 § Röstmottagarna får inte ta emot röstkuvert som inte uppfyller kraven på hur sådana
kuvert skall ha gjorts i ordning eller om väljaren inte kan styrka sin identitet.
Om en väljare vill lämna fler än ett röstkuvert får bara ett av dessa tas emot.
35 § Om ett röstmottagningsställe under någon tid när röstmottagning sker inte är tillgängligt
för väljare med funktionsnedsättning, får röstmottagarna ta emot dessa väljares röstkuvert
utanför röstmottagningsstället, om det kan ske under betryggande former.

Mottagning av röster som lämnas av bud
36 § Bud som inte är kända för röstmottagarna skall legitimera sig eller på annat sätt styrka
sin identitet.
37 § Röstmottagarna får inte ta emot ytterkuvert från ett bud om kuvertet inte uppfyller
kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning eller om budet inte kan styrka sin
identitet.
38 § Ytterkuvert som avses i 37 § skall tas om hand av röstmottagarna och överlämnas till
valnämnden. Nämnden skall förvara kuverten under fram till valet vunnit laga kraft.

Mottagning av röster som har skickats i fönsterkuvert
39 § När valnämnden tar emot fönsterkuvert skall kuverten sorteras på omröstningsdistrikt.
Kuverten skall sedan läggas i särskilda omslag som förseglas. Omslagen skall lämnas till
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omröstningslokalen i respektive omröstningsdistrikt, om kuverten kan antas vara där innan
tiden för röstmottagning har gått ut.
40 § Valnämnden skall behålla de fönsterkuvert som inte lämnas till omröstningsdistrikt
enligt 39 § Dessa kuvert skall valnämnden granska vid sitt sammanträde för slutlig
rösträkning.
41 § Valnämnden skall föra anteckningar om det som görs enligt 39 och 40 §§.

7 kap.

Röstmottagning i omröstningslokal

42 § Utöver de allmänna bestämmelser om röstning och röstmottagning som finns i 5 och 6
kap. tillämpas bestämmelserna i detta kapitel vid röstmottagning i omröstningslokal.
Om bestämmelser i detta kapitel avviker från dem i 5 och 6 kap., gäller i stället
bestämmelserna i detta kapitel.

Utrustning i omröstningslokal
43 § I varje omröstningslokal skall det finnas
1.

en valurna för varje val,

2.

röstlängden för omröstningsdistriktet.

Hur röstmottagningen går till
44 § När omröstningslokalen har öppnat skall den av röstmottagarna som är ordförande visa
de närvarande att varje valurna är tom. Sedan får röstmottagningen börja.
45 § Om kraven på hur ytterkuvert för budröst skall ha gjorts i ordning är uppfyllda, skall
röstmottagarna, sedan budets identitet har kontrollerats, öppna ytterkuvertet och kontrollera
att detta innehåller röstkuvert.
46 § Innan röstkuvert tas emot skall röstmottagarna kontrollera
1.

att kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning är uppfyllda, och

2.

att väljarna enligt röstlängden
a) har rösträtt i de val som röstsedlarna gäller, och
b) inte redan har röstat.

47 § Om det inte finns några hinder mot att ta emot röstkuvert, ska röstmottagarna, i
väljarens eller budets närvaro, lägga kuvertet i valurnan och markera detta i röstlängden.
Röstkuvert som har tagits emot med stöd av 35 § läggs i valurnan utan att väljaren är
närvarande.
I röstlängden ska det anges hur väljarens eller budets identitet har kontrollerats.
48 § Röstkuvert som lämnats i ett ytterkuvert för budröst men som inte tas emot skall läggas
tillbaka i sitt ytterkuvert. Därefter skall förfaras på det sätt som anges i 38 §.
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Hantering av fönsterkuvert
49 § När röstmottagarna har fått omslag med fönsterkuvert, skall de granska omslagen och
kuverten i den omfattning som den pågående röstmottagningen tillåter. Vid denna
granskning skall röstmottagarna
1. öppna omslagen och räkna kuverten,
2. kontrollera att kuverten inte blivit öppnade sedan de klistrats igen,
3. kontrollera att väljarna
a) är upptagna i röstlängden för omröstningsdistriktet,
b) inte lämnat fler än ett fönsterkuvert, och
c) inte röstat i omröstningslokalen under omröstningsdagen, och
4. öppna de fönsterkuvert som uppfyller kraven under 2 och 3 och kontrollera att
kuverten innehåller röstkuvert och att kuverten uppfyller kraven på hur sådana
kuvert skall ha gjorts i ordning.
50 § Om ett fönsterkuvert innehåller ett ytterkuvert för budröst, skall röstmottagarna
kontrollera att ytterkuvertet uppfyller kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning.
Om så är fallet skall röstmottagarna öppna ytterkuvertet och kontrollera att det innehåller
röstkuvert och att kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning är uppfyllda.
51 § Röstmottagarna skall
1.

markera i röstlängden de väljare vars kuvert uppfyller kraven i 49-50 §§,

2.

lägga tillbaka röstkuvert som har kommit i fönsterkuvert i sina
fönsterkuvert tillsammans med väljarnas röstkort,

3.

lägga tillbaka valkuvert som kommit i ytterkuvert för budröst i sina
ytterkuvert och lägga tillbaka dessa kuvert i sina fönsterkuvert
tillsammans med väljarnas röstkort eller adresskort.

52 § När röstmottagningen avslutats skall röstmottagarna göra följande med de kuvert som
granskats enligt 49-50 §§. De skall
1.

lägga de röstkuvert som uppfyllt kraven i 49-50 §§ i valurnan för det val
röstsedeln gäller,

2.

lägga öppnade fönsterkuvert som innehåller röstkuvert som inte uppfyllt
kraven i 49-50 §§ i särskilda omslag,

3.

lägga de fönsterkuvert som inte uppfyllt kraven i 49-50 §§ i särskilda
omslag, och

4.

försegla varje omslag.

53 § Om ett omslag som innehåller fönsterkuvert kommer från valnämnden efter att
röstmottagningen i omröstningsdistriktet avslutats, skall omslaget inte öppnas utan skickas
tillbaka till valnämnden.
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Ångerröstning
54 § Väljare får rösta personligen i sin omröstningslokal även om de redan har röstat i en
förtidsomröstningslokal (ångerröstning). Om den tidigare rösten finns i omröstningslokalen,
får väljaren ångerrösta först sedan han eller hon har fått tillbaka rösten av röstmottagarna.

Säkerhet m.m.
55 § Om röstmottagningen avbryts skall varje valurna och röstlängden förseglas och
förvaras på ett säkert sätt. När röstmottagningen skall fortsätta, skall röstmottagarna först
visa dem som är närvarande att förseglingarna inte har öppnats.
56 § Det skall föras protokoll över röstmottagningen i en vallokal.
57 § Ytterkuvert för budröst som innehållit röstkuvert som har tagits emot och lagts i
valurnan skall överlämnas till valnämnden. Nämnden skall förvara kuverten fram till valet
vunnit laga kraft.

8 kap.

Röstmottagning i förtidsomröstningslokal

58 § Utöver de allmänna bestämmelser om röstning och röstmottagning som finns i 5 och 6
kap. tillämpas bestämmelserna i detta kapitel vid röstmottagning i förtidsomröstningslokaler.
Om bestämmelser i detta kapitel avviker från dem i 5 och 6 kap., gäller i stället
bestämmelserna i detta kapitel.

Hur röstmottagning går till
59 § Väljare eller bud skall till röstmottagarna lämna väljarens röstkort. Detta behövs dock
inte om den information som röstkortet innehåller ändå är tillgänglig för röstmottagarna.
60 § I de anteckningar som förs enligt 62 § skall det anges hur väljarens eller budets
identitet har kontrollerats.
De röstkuvert som röstmottagarna tar emot skall, i väljarens eller budets närvaro, läggas i
fönsterkuvert tillsammans med väljarens röstkort.
Fönsterkuvertet skall därefter klistras igen.
61 § De fönsterkuvert som har gjorts i ordning i omröstningslokaler skall skickas till
valnämnden eller lämnas direkt till röstmottagarna i röstningsdistriktet, om kuverten kan
beräknas vara dem till handa innan tiden för röstmottagning i vallokalen går ut.

Säkerhet m.m.
62 § Det ska fortlöpande föras anteckningar över röstmottagningen i en omröstningslokal.
Om röstmottagningen avbryts ska anteckningarna och det valmaterial som tagits emot
förvaras på ett säkert sätt under avbrottet.
Anteckningarna och det valmaterial som tagits emot ska också förvaras avskilt och på ett
säkert sätt i avvaktan på rösträkningen.
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9 kap.

Preliminär rösträkning i omröstningslokal

63 § Omedelbart efter att röstmottagningen i omröstningslokalen avslutats och samtliga
röstkuvert som skall läggas i valurnan lagts ner i den skall röstmottagarna ta ur kuverten och
räkna rösterna.
Rösträkningen är offentlig och skall genomföras utan avbrott.
Resultatet av rösträkningen i omröstningslokalen är preliminärt.
64 § Räkningen ska gå till på följande sätt:
1.

Valurnan ska tömmas och röstkuverten räknas. Antalet väljare som enligt
röstlängden deltagit i valet ska räknas.

2.

Röstsedlarna ska tas ur röstkuverten. Om ett röstkuvert innehåller fler än
en röstsedel ska röstsedlarna inte godkännas utan läggas tillbaka i
kuvertet.

3.

En röstsedel som kan antas vara ogiltig enligt någon av de grunder som
anges i 10 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska inte
godkännas utan läggas tillbaka i sitt röstkuvert.

4.

Röstsedlar och röstkuvert som avses i 2-3 ska läggas i särskilda omslag.

5.

De röstsedlar som godkänts ska sorteras i grupper efter meningsyttring.
Alternativet avstår utgör en grupp. Antalet röstsedlar i varje grupp ska
räknas.

6.

Röstsedlarna för varje röstningsalternativ ska sedan läggas i särskilda
omslag.

7.

Omslag enligt 5 och 6 ska förseglas.

Resultatet av rösträkningen ska antecknas i omröstningslokalens protokoll.
65 § Omedelbart efter att den preliminära rösträkningen avslutats skall röstmottagarna till
valnämnden överlämna
1.

röstlängden,

2.

protokollet,

3.

ytterkuvert för budröst som avses i 38 § och 57 §, och

4.

omslag som avses i 64 § samt 52-53 §§.

När ett röstkuvert får öppnas
66 § Ett avgivet röstkuvert får öppnas endast sedan det har tagits ur en valurna för
rösträkning enligt bestämmelserna i detta kapitel eller i 10 kap.
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10 kap.

Valnämndens uppsamlingsräkning

Valnämndens förberedelser för rösträkningen
67 § Dagen efter omröstningsdagen ska valnämnden sammanträda för att granska och
räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt. Resultatet av
nämndens rösträkning är preliminärt.
Vid sammanträdet ska nämnden granska
1.

fönsterkuvert som till och med valdagen kommit in till nämnden och
behållits där,

2.

fönsterkuvert som röstmottagarna lämnat tillbaka till nämnden enligt 53 §,

3.

fönsterkuvert som kommit in till nämnden innan valurnan för
uppsamlingsräkningen har tömts, och

4.

fönsterkuvert som röstmottagarna enligt 52 § lagt in i särskilda omslag.

Granskningen går i tillämpliga delar till på samma sätt som enligt 49-52 §§.
Om det behövs ytterligare tid för att på ett betryggande sätt genomföra rösträkningen, får
valnämnden fortsätta sammanträdet för rösträkning på tisdagen efter valdagen.

Säkerhet
68 § Om rösträkningen avbryts ska de omslag som gjorts i ordning och övrigt valmaterial
förvaras på ett säkert sätt under avbrottet.

11 kap.

Slutlig rösträkning

69 § Rösterna räknas slutligt av valnämnden. Förrättningen är offentlig och skall göras utan
dröjsmål.
70 § Rösterna ska redovisas efter omröstningsdistrikt.
71 § Valnämnden skall vid förrättningen pröva om röstsedlarna är giltiga enligt 75 § och 10 §
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Valnämnden skall också meddela de
beslut som behövs med anledning av uppgifterna i de protokoll som avses i 56 §.

Närmare om förrättningen
72 § Om handlingarna är ofullständiga eller bristfälliga på något annat sätt, skall de
kompletteras. Om det behövs skall valnämnden också notera uppgift om varför handlingarna
är i bristfälligt skick.
73 § Valnämnden skall föra protokoll över förrättningen.

Ogiltighetsgrunder
74 § Har röstsedlar som väljarna lämnat inte förvarats på ett säkert sätt, skall de förklaras
ogiltiga, om det kan antas att det gjorts något obehörigt med dem.
75 § En röstsedel är ogiltig om den
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1.

inte har tillhandahållits av valnämnden eller

2.

har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.

Om det i ett röstkuvert finns flera likalydande röstsedlar, skall endast en röstsedel räknas.
Finns det i annat fall mer än en röstsedel i röstkuvertet, är samtliga dessa röstsedlar ogiltiga.

Förrättningens avslutning
76 § När valnämnden avslutat rösträkningen skall den följa anvisningarna i 11-12 §§ lagen
(1994:692) om kommunala folkomröstningar.
Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 2020.

Kommunstyrelsen

§ 99

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-25
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Dnr: KS-2020/342

Fastställande av röstsedlars antal, innehåll och utseende (layout)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att folkomröstning ska genomföras:
1. Kommunfullmäktige fastställer antalet valsedlar till en i storleken A6 försedd med
fastställd fråga och röstningsalternativ.
2. Valsedeln ska vara vit och utformad med innehåll och utseende i enlighet med valsedlar i
ordinarie val.
3. Valsedlarna ska tryckas upp i ett antal som motsvarar antal röstande samt för
förtidsröstning.
4. Kostnad för framställande och tryckning av valsedlar tas ur valnämndens budget för
folkomröstningen.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter har ljud- och
bilduppkoppling.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om röstsedlarnas antal, innehåll och utseende.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-21
Valnämndens tjänsteutlåtande 2020-03-10
Valnämndens protokoll 2020-04-14 § 12
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare
Lisbeth Rye-Danjelsen
Valsamordnare

Tjänsteskrivelse
2020-04-21

Diarienummer
KS-2020/342

Kommunstyrelsen

Fastställande av röstsedlars antal, innehåll och utseende (layout)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer antalet valsedlar till en i storleken A6 försedd med
fastställd fråga och röstningsalternativ.
2. Valsedeln ska vara vit och utformad med innehåll och utseende i enlighet med
valsedlar i ordinarie val.
3. Valsedlarna ska tryckas upp i ett antal som motsvarar antal röstande samt för
förtidsröstning.
4. Kostnad för framställande och tryckning av valsedlar tas ur valnämndens budget för
folkomröstningen.
Sammanfattning av ärendet
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om röstsedlarnas antal, innehåll och utseende.
Bakgrund
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande till valnämnden daterat 2020-03-10 redogjort för
röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, (layout).
Ekonomisk konsekvensanalys
En ekonomisk konsekvensanalys är gjord i tjänsteutlåtandet till valnämnden daterad den 10
mars 2020.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord i tjänsteutlåtandet till valnämnden daterad den 10 mars 2020
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-21
Valnämndens tjänsteutlåtande 2020-03-10
Valnämndens protokoll 2020-04-14 § 12
Beslutet ska skickas till
Akten
Valsamordnare

Åsa Franzèn
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

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.

Valnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2020-04-14

§ 12
Fastställande av röstsedlars antal, innehåll och utseende
VN 2020 8
Valnämndens beslut
Valnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Antalet valsedlar fastställs till en i storleken A6 försedd med fastställd fråga och
röstningsalternativ.
Valsedeln ska vara vit och utformad med innehåll och utseende i enlighet med valsedlar i
ordinarie val.
Valsedlarna ska tryckas upp i ett antal som motsvarar antal röstande samt för förtidsröstning.
Kostnad för framställande och tryckning av valsedlar tas ur valnämndens budget för
folkomröstningen.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap.
37§ ska fullmäktige också besluta om röstsedlarnas antal, innehåll och utseende.
Underlag för beslutet:
Tjänsteutlåtelse 2020-04-01
Beslutet ska skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare

Valnämnden

Beslutet ska skickas till
Akten

Utdrag ur
PROTOKOLL
2020-04-14
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Handläggare
Markus Sjölén Gustafsson
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-03-10

Diarienummer
VN 2020 8

Valnämnden

Fastställande av röstsedlars antal, innehåll och utseende (layout)
VN 2020 8
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Antalet valsedlar fastställs till en i storleken A6 försedd med fastställd fråga och
röstningsalternativ.
2. Valsedeln ska vara vit och utformad med innehåll och utseende i enlighet med
valsedlar i ordinarie val.
3. Valsedlarna ska tryckas upp i ett antal som motsvarar antal röstande samt för
förtidsröstning.
4. Kostnad för framställande och tryckning av valsedlar tas ur valnämndens budget för
folkomröstningen.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om röstsedlarnas antal, innehåll och utseende.
Bakgrund
Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende
Kommunfullmäktige ska i enlighet med lagen om kommunala folkomröstningar 2 § 4p. besluta
om röstsedlarnas antal, innehåll och utseende. Röstsedlarnas utformning regleras inte i lag.
I de ordinarie valen används valsedlar som är av 80 grams offsetpapper och är av storleken
A6 (105x148 mm) för att passa de valkuvert som används i ordinarie val. De olika
röstningsalternativen kan tryckas på olika valsedlar eller på en och samma valsedel. Vid
nationella folkomröstningar säger folkomröstningslagen (1979:369) att väljarna ska ha
möjlighet att rösta blankt. Frågan regleras inte särskilt i lagen om kommunala folkomröstningar
så kommunfullmäktige beslutar själv om möjligheten att rösta blankt ska finnas.
I bilaga till valförordning (2005:874) finns angivet hur valsedlar ska utformas i ordinarie val.
Omröstningsvalsedeln föreslås använda samma utseende som valsedlar i ordinarie val för att
övrigt material så som valkuvert och förtidsröstningskuvert ska kunna användas och därmed
öka igenkänningen vid röstningen samt hålla ner kostnaderna.
1. Omröstningsvalsedel som avses i folkomröstningen i Knivsta enligt 2 § 4p. lagen
(1994:629) om kommunala folkomröstningar
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Utformningen av omröstningssedel avges enligt nedan och får, på därför avsedda
utrymmen, förses endast med sådana uppgifter som avses där (se illustrationer
nedan).
Omröstningssedeln är av storleken A6 (105x148 millimeter), och är av vitt 80 grams
offsetpapper.
Framsida och baksida

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:
1. Omröstningssedelns framsida:
a. Vänster och höger sidmarginal till 1, 2, samt 3 : 10 millimeter,
b. Valsedelns överkant till 1: 4 millimeter,
c. Avstånd mellan 1 och 2,45 millimeter,
d. Avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
e. Valsedelns underkant till 3: 4 millimeter.
2. Omröstningssedelns baksida:
a. Tom.
För att få minska kommunens kostnader vid en folkomröstning föreslås att möjligheten att rösta
blankt/avstå ska finnas på samma valsedel som de olika valalternativen. Inga blanka valsedlar
kommer därför behövas.
Antal röstberättigade i valet till Europaparlamentet 2019 var 12 761 (tolvtusen
sjuhundrasextioett). Antalet röstberättigade i kommunen den 31 oktober 2019 var enligt SCB
13 248 (trettontusen tvåhundrafyrtioåtta). Antalet röstberättigade i folkomröstningen beräknas
ligga på omkring 13 000 (trettontusen). För att säkerställa att antalet röstsedlar är tillräckligt
föreslås att antalet valsedlar som ska tryckas upp är 20 000 (tjugotusen).
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Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet om valsedelns layout innebär ingen kostnad.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Åsa Franzén
Kanslichef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet att fastställa röstsedlarnas antal, innehåll och utseende påverkar inte barn. De
röstberättigade är över 18 år.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
Ej aktuellt.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Ej aktuellt.

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.

Kommunstyrelsen

§ 100

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-25
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Dnr: KS-2020/343

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga om kommunal folkomröstning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att folkomröstning ska genomföras:
1. Kommunfullmäktige fastställer omröstningsdistrikten till 6 distrikt.
2. Omröstningslokal fastställs till lämplig kommunal lokal inom varje distrikt. Lokalerna är
Lagga skola, Thunmanskolan, Alsike skola, Adolfsbergskolan samt Centrum för idrott och
kultur.
3. Förtidsomröstningslokal fastställs till Kommunhusets utställningslokal.
4. Kommunstyrelsen ska för valnämndens arbete med omröstningsdistrikten tillföra
nämnden 194 000 kr. Medlen ska belasta 2021 års budget.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter har ljud- och
bilduppkoppling.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. För att ge väljare
goda möjligheter till röstning föreslås minst en förtidsröstningslokal vara öppen varje dag i
kommunen fram till och med valdagen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-27
Valnämndens tjänsteutlåtande 2020-04-16
Valnämndens utdrag ur protokoll 2020-04-23 § 19
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare
Lisbeth Rye-Danjelsen
Valsamordnare

Tjänsteskrivelse
2020-04-27

Diarienummer
KS-2020/343

Kommunstyrelsen

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga om kommunal
folkomröstning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer omröstningsdistrikten till 6 distrikt.
2. Omröstningslokal fastställs till lämplig kommunal lokal inom varje distrikt. Lokalerna
är Lagga skola, Thunmanskolan, Alsike skola, Adolfsbergskolan samt Centrum för
idrott och kultur.
3. Förtidsomröstningslokal fastställs till Kommunhusets utställningslokal.
4. Kommunstyrelsen ska för valnämndens arbete med omröstningsdistrikten tillföra
nämnden 194 000 kr. Medlen ska belasta 2021 års budget.

Sammanfattning av ärendet
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. För att ge väljare
goda möjligheter till röstning föreslås minst en förtidsröstningslokal vara öppen varje dag i
kommunen fram till och med valdagen.
Bakgrund
I vallagen, som styr reglerna för vallokaler och röstmottagning i allmänna val framgår att det
ska finnas en vallokal i varje valdistrikt. Lokalerna som används ska vara lämpliga i fråga om
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande som ger väljarna goda möjligheter att rösta.
I tjänsteutlåtande till Valnämnden daterat 2020-04-16 finns omröstningsdistrikt samt
omröstningslokaler beskrivet.
Ekonomisk konsekvensanalys
I tjänsteutlåtande till Valnämnden daterat 2020-04- finns begäran om medel
omröstningsfunktionärer samt förtidsröstning för genomförande av omröstningen specificerat.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord i tjänsteutlåtande till valnämnden daterat 2020-04
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-27
Valnämndens tjänsteutlåtande 2020-04-16
Valnämndens utdrag ur protokoll 2020-04-23 § 19
Beslutet ska skickas till
Akten
Valsamordnare
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Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

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.

Valnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2020-04-14

§ 19
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga om kommunal folkomröstning
VN 2020 9
Valnämndens beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Omröstningsdistrikten fastställs till 6 distrikt.
2. Omröstningslokal fastställs till lämplig kommunal lokal inom varje distrikt. Lokalerna är
Lagga skola, Thunmanskolan, Alsike skola, Adolfsbergskolan samt Centrum för idrott
och kultur.
3. Förtidsomröstningslokal fastställs till Kommunhusets utställningslokal.
4. Kostnad för omröstningsdistriktens arvode samt förtidsomröstning fastställs till
194.000 kr. För fullföljande av folkinitiativet äskar valnämnden medel för
genomförande av omröstningen, valnämnden begär därför att kommunstyrelsen
tillser att medel tillförs nämnden.
Yrkanden
Markus Österman (S) och Ann Gidlund (KD) yrkar att omröstningsdistrikten ska vara tolv
stycken, som vid allmänna valen.
Propositionsordning och omröstning
Ordföranden ställer först Markus Östermans (S) och Ann Gidlunds (KD) yrkande mot
förvaltningens andra förslag på åtta distrikt och finner att valnämnden beslutar enligt Markus
Östermans (S) och Ann Gidlunds (KD) yrkande.
Därefter ställer ordförande det utsända förslaget på sex distrikt mot förslaget på tolv distrikt
och finner att valnämnden beslutar enligt det utsända förslaget på sex distrikt.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap.
37§ ska fullmäktige också besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. För att ge
väljare goda möjligheter till röstning föreslås minst en förtidsröstningslokal vara öppen varje
dag i kommunen fram till och med valdagen.
Ärendet återremitterades av nämnden för vidare utredning.
Underlag för beslutet:
Tjänsteutlåtande reviderat 2020-04-16.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare
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Handläggare
Markus Sjölén Gustafsson
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-01
Rev 2020-04-16

Diarienummer
VN 2020 9

Valnämnden

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga om kommunal
folkomröstning
VN 2020 9
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Omröstningsdistrikten fastställs till 6 distrikt.

2. Omröstningslokal fastställs till lämplig kommunal lokal inom varje distrikt. Lokalerna är
Lagga skola, Thunmanskolan, Alsike skola, Adolfsbergskolan samt Centrum för idrott
och kultur.
3. Kostnad för omröstningsdistriktens arvode samt förtidsomröstning fastställs till
194.000 kr. För fullföljande av folkinitiativet äskar valnämnden medel för
genomförande av omröstningen, valnämnden begär därför att medel tillförs nämnden.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. För att ge väljare
goda möjligheter till röstning föreslås minst en förtidsröstningslokal vara öppen varje dag i
kommunen fram till och med valdagen.
Bakgrund
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
En folkomröstning kan ske i hela eller i en del av en kommun. Den kan också omfatta enbart
ett urval av medlemmarna. Kommunfullmäktige ska i enlighet med lagen om kommunala
folkomröstningar 2 § 2p. besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. Om
folkomröstningar sker i anslutning till allmänna val sammanfaller omröstningslokaler och
omröstningsdistrikt med vallokaler och valdistrikt. Fullmäktige har alltså att själv bestämma om
indelningen i omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. Närmare bestämmelser finns inte i
Prop. 1993/94: 188.
I vallagen, som styr reglerna för vallokaler och röstmottagning i allmänna val framgår att det
ska finnas en vallokal i varje valdistrikt. Lokalerna som används ska vara lämpliga i fråga om
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande som ger väljarna goda möjligheter att rösta.
Vallokalerna ska i allmänna val även vara tydligt avgränsade när och lämpade för ändamålet
så att väljare inte hindras eller störs. Vallokaler ska inte ha anknytning till en viss politisk
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen.
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Motsvarande bestämmelser om lokalernas lämplighet tillämpas i röstningslokaler för
förtidsröstning.
Enligt vallagen 17 § ska ett valdistrikt i ordinarie val omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. I kommunen finns omkring 13000 röstberättigade. Sedan november 2017 har
kommunen 12 valdistrikt i ordinarie val.
Av kostnadsmässiga skäl kan inte lika många distrikt användas som i ordinarie val.
Förslag till uppdelning i åtta valdistrikt
Valnämnden har efterfrågat ett förslag på åtta omröstningsdistrikt. Att omorganisera de tolv
ordinarie distrikten till åtta, samt att hitta lämpliga lokaler (som ska vara lätta att ta sig till) är
svårt. Förslaget innebär att antalet röstberättigade skiljer sig kraftigt mellan olika
distrikt/lokaler. Flera lokaler föreslås ligga inom samma område eftersom det finns fler lämpliga
lokaler inom samma byggnad.
En fördelning på åtta distrikt ser ut som följande:
Valdistrikt

Antal röstberättigade Valdistrikt
Föreslagen
EU-valet 2019
folkomröstningen omröstningslokal

Lagga-Östuna
Summerat

1274
-

1274

Lagga skola

Östra Knivsta
Summerat

1304
-

1304

Thunmansskolan

Vrå
Summerat

1140
-

1140

Alsike skola

Norra Alsike
Vassunda
Summerat

973
1034
-

2007

Adolfsbergskolan

Södra Knivsta
Summerat

1330
-

1330

CIK

Gredelby
Sågen
Summerat

1113
710
-

1823

Högåsskolan

Västra Knivsta
Tallbacken
Summerat

1172
896

2068

CIK
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Husby-Långhundra
Boängen
Summerat

894
921

1815

Alsike skola

Valdistriktens geografiska avgränsning är densamma som beslut från KF § 117 2017-09-27
avseende översyn av valdistrikten.
Förtidsröstningslokaler föreslås i kommunhuset och i Alsike skola (biblioteket). Det finns
lämpligare lokaler för förtidsröstning i CIK än i kommunhuset.
Förslag till uppdelning i sex omröstningsdistrikt
Förvaltningen föreslår en uppdelning på sex distrikt. Indelningen i sex snarare än åtta distrikt
möjliggör en jämnare fördelning av röstberättigade inom varje distrikt.
Valdistrikt

Antal
röstberättigade Valdistrikt
EU-valet 2019
folkomröstningen

Föreslagen
omröstningslokal

Husby-Långhundra
Lagga-Östuna
Summerat

894
1274
-

2168

Lagga skola

Tallbacken
Östra Knivsta
Summerat

896
1304
-

2200

Thunmansskolan

Vrå
Boängen
Summerat

1140
921
-

2061

Alsike skola

Norra Alsike
Vassunda
Summerat

973
1034
-

2007

Adolfsbergskolan

Södra Knivsta
Västra Knivsta
Summerat

1330
1172
-

2502

CIK

Gredelby
Sågen
Summerat

1113
710
-

1823

CIK

Valdistriktens geografiska avgränsning är densamma som beslut från KF § 117 2017-09-27
avseende översyn av valdistrikten.
Förtidsröstningslokaler föreslås i kommunhuset och i Alsike skola (biblioteket). Det finns
lämpligare lokaler för förtidsröstning i CIK än i kommunhuset.
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Ekonomisk konsekvensanalys
I kostnaden för omröstningsdistrikten ingår arvode till omröstningsförrättare samt kostnaden
för öppethållande av förtidsröstning och arvode till förrättarna i förtidsröstningslokalerna.
Öppettiderna på omröstningsdagen ska enligt föreskriften för folkomröstningar vara 08:0020:00. Bemanning samt arvode följer motsvarande förutsättningar som för ett ordinarie val.
Omröstningslokalerna bemannas med en ordförande, en vice ordförande samt fyra
omröstningsförrättare. Arvode utgår utbildning före omröstningsdagen, iordningsställande av
omröstningslokalen, reseersättning samt matersättning.
Ingen kostnad beräknas för hyra av lokaler.
Minst en förtidsomröstningslokal för röstmottagning ska enligt föreskriften för
folkomröstningar vara öppen varje dag under en period om sju dagar, inklusive
omröstningsdagen. Minst en förtidsröstningslokal ska också vara öppen för röstmottagning
under den tid som gäller för röstning i omröstningslokal.
Kostnad åtta omröstningsdistrikt samt två förtidsomröstningslokaler varav en i Alsike:
Arvode

Antal

Ordförande och vice
8+8
ordförande
Omröstningsmottagare 4 st per distrikt
(32 personer)

Förtidsröstning
två lokaler

6 personer, 6 dagar
samt
omröstningsdag
samt
4 personer, 6 dagar

Summa inkl sociala
avgifter
51.000
113.000

90.700

Här ingår arvode
Här ingår arvode,
matersättning,
utbildning,
iordningsställande
av lokal samt
reseersättning
Här ingår arvode,
utbildning samt
reseersättning

Kostnad för åtta omröstningsdistrikts arvode samt genomförande av förtidsröstning beräknas
till 254.700 kr.
Kostnad för sex omröstningsdistrikt samt en förtidsomröstningslokal:
Arvode

Antal

Ordförande och vice
6+6
ordförande
Omröstningsmottagare 4 st per distrikt
(24 personer)

Förtidsröstning
en lokal

6 personer, 6 dagar
samt
omröstningsdag

Summa inkl sociala
avgifter
38.000
84.500

71.500

Här ingår arvode
Här ingår arvode,
matersättning,
utbildning,
iordningsställande
av lokal samt
reseersättning
Här ingår arvode,
utbildning samt
reseersättning
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Kostnad för sex omröstningsdistrikts arvode samt genomförande av förtidsröstning beräknas
till 194.000 kr.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-01
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet att genomföra en folkomröstning skulle påverka samtliga invånare i kommunen,
dock påverkar beslutet barn enbart indirekt då det röstberättigade är över 18 år. Beslutet
påverkar därmed inte barn i hög utsträckning. Eftersom en eventuell folkomröstning
enbart är rådgivande finns inga direkta efterföljande effekter som har undersökts i
dagsläget.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
En barnkonsekvens analys har genomförts i enlighet med gällande rutiner. Eftersom
åtgärden påverkar barn till liten del har en enklare prövning gjorts.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Nyttjande av skollokaler som omröstningslokaler skulle kunna komma i konflikt med barns
intressen så som barns rätt till vila och fritid. Eftersom valet föreslås hållas på en söndag
är dock konflikten liten. En möjlig påverkan är att idrottsföreningar som behöver ställa in
ett träningstillfälle. Eftersom kommunen vid ett beslut måste genomföra en folkomröstning
går intressekonflikten inte att förhindra i det avseendet. Inga kompensatoriska åtgärder
föreslås eftersom den eventuellt negativa påverkan som valets genomförande skulle
innebära är tillfällig och så pass begränsad att den inte bedöms möjligt.

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.

Kommunstyrelsen

§ 101

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-25

15 (31)

Dnr: KS-2020/344

Medel för valnämndens fortsatta arbete gällande folkomröstning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att folkomröstning ska genomföras:
1. Kommunstyrelsen ska till valnämnden tillföra 1 074 000 kr för genomförande av
folkomröstningen.
2. Kostnaden fördelas så att 658 000 kr belastar 2020 års budget och 416 000 kr belastar
2021 års budget.
3. Kostnaden för 2020 tas från kommunstyrelsens prioriterade medel och kostnaderna för
2021 beaktas i beslutet om 2021 års budget.
Yrkanden
Lennart Lundberg (KNU) yrkar att kostnaden för 2020 tas från kommunstyrelsens
prioriterade medel och att kostnaderna för 2021 beaktas i beslutet om 2021 års budget.
Särskilda yttranden
Peter Evansson (S) meddelar att fempartimajoritetens ledamöter avstår från att delta i
beslutet.
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 9).
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter har ljud- och
bilduppkoppling.
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut tillsammans med Lennart Lundbergs
yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget och yrkandet.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har enligt vallagen och kommunens reglemente för nämnder och styrelse
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala folkomröstningar.
Vid ordinarie val eller val till Europaparlamentet är kommunen som en valkrets uppdelad i
tolv valdistrikt. Valnämndens och förvaltningens arbete att förbereda en folkomröstning
bedöms som lika omfattande som vid ett ordinarie val.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-25

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-21
Tjänsteutlåtande valnämnden 2020-04-01
Utdrag ur valnämndens protokoll 2020-04-14 § 13
Beslutet ska skickas till
Akten
Valsamordnare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16 (31)
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Handläggare
Lisbeth Rye-Danjelsen
Valsamordnare

Tjänsteskrivelse
2020-04-21

Diarienummer
KS-2020/344

Kommunstyrelsen

Medel för valnämndens fortsatta arbete med folkomröstning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen ska till valnämnden tillföra 1 074 000 kr för genomförande av
folkomröstningen.
2. Kostnaden fördelas så att 658 000 kr belastar 2020 års budget och 416 000 kr
belastar 2021 års budget.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har enligt vallagen och kommunens reglemente för nämnder och styrelse
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala
folkomröstningar.
Vid ordinarie val eller val till Europaparlamentet är kommunen som en valkrets uppdelad i
tolv valdistrikt. Valnämndens och förvaltningens arbete att förbereda en folkomröstning
bedöms som lika omfattande som vid ett ordinarie val.
Bakgrund
Valnämnden har enligt vallagen och kommunens reglemente för nämnder och styrelse
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala
folkomröstningar.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat 2020-04-01 till valnämnden gjort en
sammanställning av valnämndens och förvaltningens kostnader för genomförande av en
kommunal folkomröstning.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord i tjänsteutlåtande till valnämnden daterat 2020-04-01
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-21
Tjänsteutlåtande valnämnden 2020-04-01
Utdrag ur valnämndens protokoll 2020-04-14 § 13
Beslutet ska skickas till
Akten
Valsamordnare
Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

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.

Valnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2020-04-14

§ 13
Begäran om medel för valnämndens genomförande av folkomröstning 2020
VN 2020 10
Valnämndens beslut
Valnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kostnad för genomförande av folkomröstning fastställs till 1 074 000 kr. För fullföljande av
folkinitiativet äskar valnämnden medel för genomförande av omröstningen, valnämnden
begär därför att kommunstyrelsen tillser att medel tillförs nämnden.
Sammanfattning
Valnämnden har enligt Vallagen och kommunens Reglemente för nämnder och styrelse
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala
folkomröstningar.
Vid ordinarie val eller val till Europaparlamentet är kommunen som en valkrets uppdelad i
tolv valdistrikt. Valnämndens och förvaltningens arbete att förbereda en folkomröstning
bedöms som lika omfattande som vid ett ordinarie val.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-02
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare

Valnämnden

Beslutet ska skickas till
Akten

Utdrag ur
PROTOKOLL
2020-04-14
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Handläggare
Lisbeth Rye-Danjelsen
Valsamordnare

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-01

Diarienummer
VN 2020 10

Valnämnden

Begäran om medel för valnämndens genomförande av
folkomröstning 2020
VN 2020 10
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kostnad för genomförande av folkomröstning fastställs till 1 074 000 kr. För
fullföljande av folkinitiativet äskar valnämnden medel för genomförande av
omröstningen, valnämnden begär därför att kommunstyrelsen tillser att medel tillförs
nämnden.
Sammanfattning
Valnämnden har enligt Vallagen och kommunens Reglemente för nämnder och styrelse
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala
folkomröstningar.
Vid ordinarie val eller val till Europaparlamentet är kommunen som en valkrets uppdelad i
tolv valdistrikt. Valnämndens och förvaltningens arbete att förbereda en folkomröstning
bedöms som lika omfattande som vid ett ordinarie val.
Bakgrund
Kommunallagen 8 kap. 2 § anger att ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i
fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller
landstingsmedlemmarna (folkinitiativ). Valnämnden har granskat påskrifterna och funnit att
antalet godkända påskrifter motsvarar mer än tio procent av de röstberättigade vilket
redovisats till kommunfullmäktige.
Valnämnden har enligt Vallagen och kommunens reglemente för nämnder och styrelse
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala
folkomröstningar.
Ekonomisk konsekvensanalys
Valnämnden har tagit beslut om sammanträdesplanering och förvaltningen har tagit fram en
genomförandeplan för eventuell folkomröstning.
Valnämnden beräknas sammanträda vid nio tillfällen samt finnas tillgänglig under
omröstningsdagen. En uppsamlingsräkning ska göras dagen efter omröstningsdagen samt
en slutlig rösträkning.
Resurserna från förvaltningen består av en valsamordnare, en biträdande valsamordnare
samt en jurist på vardera 50%.
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Antal

Arvode samt sociala
avgifter

Kommentar

Valnämnden

9 ledamöter
9 sammanträden

260.000

Månadsarvode
ordförande,
Sammanträden
Omröstningsdagen
slutlig
sammanräkning

Förvaltning

Valsamordnare,
biträdande
valsamordnare, jurist
vardera 50%

562.000

6 månader

Sammanlagd kostnad för valnämndens arbete samt resurser från förvaltningen: 822.000 kr.
Utöver detta tillkommer kostnad för tryckeri, annonsering och utskick av röstkort mm till en
summa av 252.000 kr.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Åsa Franzén
Kanslichef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
Ej aktuellt.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Ej aktuellt.

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.

Kommunstyrelsen

§ 103

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-25

18 (31)

Dnr: KS-2020/386

Detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret Segerdal
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret Segerdal.
Reservationer
Hans Nyberg (SD) reserverar sig skriftligt (protokollsbilaga 10).
Yrkanden
Hans Nyberg (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter har ljud- och
bilduppkoppling. Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i förtätningen av Knivsta centrum och för att länka
samman det nya Sågverkstorget med det äldre mer småskaliga centrumet längs
Apoteksvägen. Förutom bostäder och centrumverksamheter kommer kvarteret Segerdal bestå
av torg, gågata och gröna offentliga platser. Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med gröna
offentliga rum där det ska finnas gott om platser att slå sig ner och mötas.
På grund av bullernivåerna från Ostkustbanan direkt väster om planområdet tillåts inga
bostäder, utan endast centrumverksamheter i byggnaderna angränsande till Centralvägen
vilket inkluderar det mindre av de tre nya kvarteren.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 41, 2020-05-04
Plankarta
Planbeskrivning 2020-04-09
Gestaltningsprogram 2020-02-09
Elin Hedström, planhandläggare, och Pelle Mikaelsson, projektledare för mark- och
exploateringsenheten, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare
Elin Hedström
Planhandläggare

Tjänsteskrivelse
2020-04-30

Diarienummer
KS-2020/386

Kommunstyrelsen

Detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret Segerdal
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret
Segerdal.
Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i förtätningen av Knivsta centrum och för att länka
samman det nya Sågverkstorget med det äldre mer småskaliga centrumet längs
Apoteksvägen.
Förutom bostäder och centrumverksamheter kommer kvarteret Segerdal bestå av torg,
gågata och gröna offentliga platser. Vid kommunhuset och ”Modins Järnhandel” skapas en
park med trädgårdskänsla och utrymme för lek och rekreation, Placeringen får återspegla de
gamla villaträdgårdarna som fortfarande finns i närområdet samt skapa ett respektavstånd
mellan den äldre och den nyare bebyggelsen. Även längs Apoteksvägen uppförs en mindre
s.k. fickpark i söderläge som öppnar kvarteret mot det befintliga torget på södra sidan av
Apoteksvägen.
Den föreslagna bebyggelsen fördelas på tre kvarter där de två större kvarteren består av
halvslutna kringbyggda gårdar med förhöjda och markerade entrévåningar ut mot allmän
plats. Bostäder och centrumverksamheter möjliggörs inom båda kvarteren. Två meter
förgårdsmark kring den nya bebyggelsen skapar möjlighet till ett möblerat och attraktivt
gaturum. Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med gröna offentliga rum där det ska finnas
gott om platser att slå sig ner och mötas.
På grund av bullernivåerna från Ostkustbanan direkt väster om planområdet tillåts inga
bostäder, utan endast centrumverksamheter i byggnaderna angränsande till Centralvägen
vilket inkluderar det mindre av de tre ny kvarteren.
Bakgrund
Planarbete inleddes våren 2017, medborgardialog maj 2017, samråd i nov-dec 2018 samt ett
”öppet hus”, granskning i nov-dec 2019, granskning 2 i mars 2020.
Detaljplanens syfte
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse
med flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter.
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Bostäder ska byggas med en god variation av lägenhetsstorlekar för att skapa bostäder för
människors olika behov.
Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra
till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en
attraktiv och levande stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna.
Planen syftar även till att föra in mer grönytor i stadskärnan med varierande funktioner och
skapa ytor för ekosystemtjänster och dagvattenhantering.
Slutligen syftar planläggningen även till att bevara karaktären på den röda trävilla som ligger
mot Centralvägen. Denna byggnad bedöms, med sina höga kulturvärden och tillhörighet med
andra röda trävillor längs Centralvägen, bidrar till bevarandet av de tidsenliga inslag som
finns kvar från det gamla stationssamhället.
Underlag
Samtliga utredningar samt samrådsredogörelse och granskningsutlåtanden finns att läsa på
kommunens hemsida: www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-ochprogram/pagaende-detaljplaner/del-av-kvarter-segerdal-gredelby-211-med-flera
Ekonomisk konsekvensanalys
Kostnaderna för genomförandet av detaljplanen regleras i ett exploateringsavtal.
Kommunen kommer i framtiden bära kostnader vad gäller drift av allmän platsmark.
Uppskattad driftskostnad för Parkenheten (park, träd, lek, möbler, nedskräpning mm,)
bedöms uppgå till ca 250tkr/år. Även Gatuenheten bedöms komma få en uppskattad
driftskostnad för drift av gator och torg till ca 250 tkr/år.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden
Plankarta
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram 2020-02-09
Beslutet ska skickas till
Akten
Planenheten
Kommunfullmäktige
Moa Odin
Planchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
När detaljplanen vinner laga kraft kan den byggas ut och området utvecklas därmed.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Genom tillämpning av Plan och bygglagens bestämmelser samt genom planering för säkra
gångvägar och allmänna platser

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Parkens storlek kan ses som en intressekonflikt då barn och ungdomar skulle kunna främjas
av större ytor. Planområdets läge har bedömts som ett skäl till att parkernas storlek inte blivit
större. Dock kommer innehållet att anpassas för att passa flera ålderskategorier.

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.
Barn har beretts tillfälle på samma sätt som vuxna genom att planhandlingar ställts ut på
samråd och granskningar. Dessa händelser har kungjorts på kommunens anslagstavla samt
i UNT och Knivstabygden. En tidig medborgardialog har även hållits där barn och ungdomar
varit välkomna att delta.
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1§1st 1p.
Korsm ark.Marken får endast förses m edkom plem entb y
g g nad,ejparkering ,PBL4kap.11§1st 1p.

@@@@@
@@@@@Pric km ark.Marken får inte förses m edb yg g nad,PBL4kap.16§1st 1p.
@
@@@@
Utförande
b1
b2
b3
b4
b5
b6

Marken får b yg g as under m edg arag e.Vidunderb yg g dg årdskab jälklag et varaplanterb art oc h kunnah ållaett jorddjup om m inst 0,
8m eter,PBL4kap.16§1st 1p.

Huvudentréer skai h uvudsak plac eras m ot allm än plats,PBL4kap.16§1st 1p.
Ventilation skautföras m edfriskluftsintag b ortvänt från O stkustb anan sam t förses m ednödstopp.Utry
m ning sväg skafinnas b ortvänt från O stkustb anan.Fasadm ot O stkustb anan ska
utform as i ob rännb art m aterial.Fönster oc h dörrar ing ående i fasaden skab randklassas,PBL4kap.16§1st 1p.

Ventilation skautföras m edfriskluftsintag b ortvänt från O stkustb anan.Utrym ning sväg skafinnas b ortv
änt från O stkustb anan.PBL4kap.
16§1st 1p.

Bostadsg årdfår b yg g as under m eden våning .Vidunderb yg g dg årdskab jälklag et varaplanterb art oc h kunnah ållaett jorddjup om m inst 0,
8m eter,PBL4kap.16§1st 1p.
Garag e får ejförläg g as ut tillfasadlivi entrévåning m ot allm än plats,PBL4kap.16§1st 1p.

Kulturvärden

q1

Befintlig ab yg g nadfår inte tilldet yttre förvanskas,PBL4kap.16§1st 3p.

Rivningsförbud

r1

Byg g nadfår inte rivas,PBL4kap.16§1st 4p.
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Balkong eller b urspråks undersidaskah aen frih öjdpå m inst 5m eter vidutkrag ande över färdig ställdnyg ata.Mot Apoteksväg en,Gredelb yväg en oc h Park skab alkong eller
b urspråks undersidah aen frih öjdpå m inst 4m eter vidutkrag ande över allm än plats.
,PBL4kap.16§1st 1p.
Huvudb yg g nadskauppföras m edsadeltak,PBL4kap.16§1st 1p.

Ett släpp m ellan b yg g nadskroppar om m inst 4,
5m eter skafinnas anting en åt söder eller åt öster.Släpp får förläg g as ovanpå entrévåning ,PBL4kap.16§1st 1p.
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T
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Störningsskydd

Anläg g ning för stadig varande utevistelse får ejfinnas m ot O stkustb anan.PBL4kap.
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

UU

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@E
@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
G@
@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
14,
26
14
,
6
14,
14
14,
32
14,
13
1
4,
74
14,
21
4@
,
8
7@@@@@@@
,
1
9
1
5,
77
@@1
@
@
@
@9
@@@@@@
@
@
@@@@@@@@1
@5
@
@
@@@@@@@
@
@
E
E
E
E
E
E@@@@@@@@@
E
E @@@@@@@@@
E @@@@@@@@@
E@@@
1@@@@@@
@@
@@@u
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
G
B@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
G
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b@4@
@@@+@
@
G
35,
0 @@@@@@
f1@
m@
3
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@@@@@@@@@@@
G
G
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@1
@
@
@@@@@@@@
@,
@9
@@@@@@@1
@
@
@
@8
@@@@@@@
@
@
@@@@@1
@5
@
@
@@@@@1
@
@
14,
38
14,
39
14
1
4@
,
5
1@@@@@@@
14
,
4
1
4,
4@
8@
14,
33@
4
,
2
5
,
5
7@
,
0
1
G@
@@@@@@
@
@
@
@
@@@@@@
@
E
E
E@@@@@@@@@@
E @@@@@@@@@
E
E @@@@@@@@@
E@@@@@@@@@
E
E @@@@@@@@
E@@@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@@@@@@
@@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
G
G@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B
TO RG
@@@
@G
@@@
@G
@@@@
G@
@C
@@@@@@@@@@@@
@@
@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@B
@@@@@
G
+27,
0
@2@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@@@@@@@B
@
@@@@@
@
@
@@@@
+38
,
5@@@@@@@@ @@@@@
G @
G
b
b
b
C
Ø
6 @@@@@@@@@@@@b 4 @@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@G
@@@@@@@@@@4@@
b@
b@
2b@
f1@
f2f@
f1f@
1 @@@@@@@
@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@
@
4b@
6@
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2f@
3m@
3
G G
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@
@3@@@@@@@@@@@@@
m@
2m
G@
G@@@@1@
@@@@@@
@@tr
@äd
@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ b @
1 @@@@@@@@@@@@@
3,
86@@@@@@
14
,
1
1
4
,
0
5@@@@@@@
14
,
2
1
14
,
43
13
,
59 @@@@
3,
6@
2@
1
3
,
7@@@@@@@
1
5@
,
0
1B
37
1 @@ 1
@
@
@@@@@@@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@6
@@@@@@E@
@
@
@
@C
@@@@@@ 15,
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
G
E@@@@@@@@@@
E @@@@@@@@@
E@@@@@@@@
E @@@@@@@
E@@@@@@@@@
E @@@@@@@@ E
E @@@@@@@@ E
G
+3
5,
5
@
@
@
@
@
@
@
@@@@@
@@@@@@
B
C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@
b 2@
b4
b@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
6@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@PARK @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@
@@@@@@
f1f@
2f3m 3
b@
b 2@
b4
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
5b@
G@
6
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
f
f
f
26
,
0@@@@@@@@@
f
@
@
@
@
@
@
@
@
@@@@@@@@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
+
3
6
,
0
3
1
2
5
G@@b@1@b@5@@@@@@@@G
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@C
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
m@
m@
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@
@
@
@
@@@@@@@@@@@@@@@
@
@6
@@@@@@@
@
@
@5
@
@
@@@@@ 15,
@@@@
@1
@
@
@
@,
@
@@@@@@@1
3
,
8
6@@@@@@@
14
07
14
,
5
4
,
2
1@@@@@@@
71
1
3,
54
1
5,
0@
3@@@@@@1
,
3
5
G@
G@
G
q1@
r1@@@@@@@@lek
@
@
@@@@@@
@
@@@@@@
@
@
@
@
@@@@@@
@@@@
@@
E@@@@@@@@@@
E @
E@@@@@@@@@
E @@@@@@@@@
E
E
E @@@@@@@@ E
E@@
E
35
,
5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@
@
@@@@@@@@@
G
f4f@
6f7
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
u@
G@
P
A
R
K
1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@
@@@@@@b@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@
@
@@@@@@@
@@@@
@@@@@@@@@@6@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
G
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
G@@@@@1
G
@
@
@
@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@,
@
@@@@@@@1
@
@
@
@@@
@@@@@
C
3
,
5
2
14
04
4@
,
3
6@@P @ ATA14,
38
13,
39
14,
64
15,
59
15,
44
@@@@
@
@
@
@@@@@@E@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@E@
@@
@@@@@@@
@
@
E @@@@@@
E
E
E
E @@@@@@@@@
E @@@@@@@@@
E
E
G
@@@@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
C
b@
b
b2
3 6
@@@@@@@@@@@@@f@f @
@
@@@@@@@
b @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
f4@
m@
@@@@@@@@@@@@@@
@
23
1@@@@@@
f @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
G
+3
2,
0
G
N@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@G@E@
G@
Ä@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@
@
@
—
V
S
G
K@@@@@@@@
G
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@
E@
)
T@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
APO
@
@
@
@@@@@@@
@,
@
@@@@@ 13,
13,
34 @@@@1
3
,
5
8
13
92
13,
92
14,
43
15
15,
62
7
15,
01
GE14,
*
@@@@
G14,12
E
E
E
E @@@@@@@@@
E@@@@@@@@ EG
E
E
E
@@@@@@@@@@@@@@@@@@G
@@@
f
G *
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
G
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
G

—
)

E

Eg enskapsg räns

G 16,6

16,
63

UU

E

Planom rådesg räns

Användning sg räns

Ø

15,
12

UU

13,
74

GRÄNSBETECKNINGAR

UU

*

14,
97

E

*

E

*

E

GG
UU

E

Följande g äller inom om råden m ednedanstående b etec kning ar.
Endast ang iven användning oc h utform ning är tillåten.
Där b etec kning saknas g äller b estäm m elsen inom h elaplanom rådet.

UU

G

GE

PLANBESTÄMMELSER

6,
66
E1

UU

G

G

6,
64
E1

UU

E

14,
82

14,
48

E

6,
64
E1

*

G

E

14,
15

V
FANS
STAF
14,
12
14,
31
UU

13
,
84
G

ÄG E N

*

13,
93

G

G

G
G
15,
64

G
G1 G E15,17 G
4,
9
E1
G
G
G
G G
G

4,
53
E1

G

UU

G

G

G
G

4,
21
E1

3,
99
E1

UU

3,
94
E1

UU

3,
96
E1

UU

3,
74
E1

Kartans beteckningar
Byg g nadsyta
* Häc k

*

UU

UU

Gång -oc h c ykelb ana

UU

UU

Körb ana

Mur

Parkering splats

Staket

Refug

Stödm ur

Ö vrig t

Trappa
Ö vrig t

f
G

Barrträd
Lövträd

Marklovkrävs för fällning avträdm eden om krets överstig ande 100c m på en h öjdom 1m eter ovan m ark,PBL4kap.15§1st 3p.

Underlag:
Fastighetskartan och primärkartan
Grundkarta över Gredleby 21:1 mfl.
Knivsta kommun, Uppsala län
DNR 2018-000160
Area: 7,9 ha

Koordinatsystem
Plan: SWEREF99 18 00
Höjd: RH2000

b

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram

Detaljplan för

Fastighetsförteckning
Grundkarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bullerutredning
Geoteknisk utredning
Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning

Del av kv. Segerdal
Gredelby 21:1 mfl.
Knivsta kommun, Uppsala län
Elin Hedström
Planhandläggare

Planavgift ska inte tas ut
i samband med bygglov.

Moa Odin
Planchef

Plan- och bygglagen: Startdatum: Mars 2017
PBL (2010:900)
Utökat förfarande

Arkeologisk utredning
Vibrationsutredning
Naturvärdesinventering
Trafikflödesutredning

Antagandehandling
Datum: 2020-04-09

Beslutsdatum
Samråd
2018-11-05
Granskning
Antagande
XXX
Laga kraft
XXX

Instans
SUN
KF

Diarienummer: BMK 2017-163
Laga kraftbeteckning: XXX

Handläggare
Elin Hedström

Datum
2020-04-09

Diarienummer
BMK 2017-000163

Antagandehandling

Planbeskrivning
Detaljplan för del av kv. Segerdal, Knivsta kommun,
Uppsala län
Utökat förfarande

Innehåll
INLEDNING .................................................................................................................................. 3
Handlingar ................................................................................................................. 3
Planprocessen ............................................................................................................ 3
Läshänvisningar .......................................................................................................... 3
Bakgrund och tidigare ställningstaganden ...................................................................... 3
Vision 2025 ................................................................................................................ 4
Översiktsplan ............................................................................................................. 5
Syfte och huvuddrag ................................................................................................... 6
Sammanfattning av planförslaget.................................................................................. 6
Riksintresse för kommunikationer, Ostkustbanan ............................................................ 7
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER .................................................................. 8
Plandata .................................................................................................................... 8
Stadsbild ................................................................................................................... 8
Bebyggelse och gestaltning ........................................................................................ 11
Förutsättningar ........................................................................................................ 11
Kulturmiljö och fornlämningar .................................................................................... 17
Allmänna ytor .......................................................................................................... 18
Park- och naturmiljö.................................................................................................. 20
Offentlig och kommersiell service ............................................................................... 23
Gatunät och trafik..................................................................................................... 24
Solstudier ................................................................................................................ 27
Tillgänglighet och trygghetsaspekter ........................................................................... 28
Markföroreningar ..................................................................................................... 31
Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer ........................................................... 32
Geoteknik och grundvatten ........................................................................................ 34
Teknisk försörjning.................................................................................................... 35
Störningar ............................................................................................................ 36
Riskbedömning......................................................................................................... 40
GENOMFÖRANDE ...................................................................................................................... 42
Organisation och tidplan............................................................................................ 42
Arbetsfördelning ...................................................................................................... 42
1
Samhällsbyggnadskontoret

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013

Ansvarsfördelning: .................................................................................................... 43
Tekniska åtgärder ..................................................................................................... 43
Riskreducerande åtgärder ..................................................................................... 44
Markägoförhållande.................................................................................................. 45
Fastighetsrättsliga frågor ........................................................................................... 45
Ekonomi .................................................................................................................. 46
Administrativa frågor ................................................................................................ 47
MEDVERKANDE I PROJEKTET ...................................................................................... 47

2
Samhällsbyggnadskontoret

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013

INLEDNING
Handlingar
Till förslaget hör:





Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Illustrationsplan
Gestaltningsprogram



Fastighetsförteckning, Metria, 2018-10-26, uppdaterad Vesterlins 2019-10-02, kontrollerad
av Knivsta kommun 20-02-26
Dagvattenutredning, Sweco, 2018-06-20 , uppdaterad 2019-10-25
Miljöteknisk markundersökning, Sweco, 2018-06-29
Kompletterande grundvattenprovtagning, Sweco, 2020-02-27
Riskutredning, Sweco 2018-06-21, uppdaterad 2019-06-17
PM Trafik, Sweco 2018-06-21
Vibrationsanalys, Sweco 2018-06-05
Riskanalys; vibrationsalstrande arbeten, Sweco 2019-06-04
Bullerutredning, Sweco 2018-06-21 uppdaterad 2019-08-19, reviderad 2020-02-21
Markteknisk undersökningsrapport/ geoteknik, Sweco 2019-07-02
Solstudier, KOD arkitekter 2019-07-08
Medborgardialog, Knivsta kommun 2018-10-22
Gestaltningsprogram, KOD arkitekter 2019-11-12


Övriga handlingar:














Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma
med synpunkter.
Förstudie

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Läshänvisningar

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är
juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur
bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning.
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen
innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL)
4 kap 30-31 §.

Bakgrund och tidigare ställningstaganden

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-06 att ge positivt planbesked på fastigheten Särsta 12:1.
Under våren 2017 inleddes diskussioner med fastighetsägaren till Särsta 12:1 samt med intilliggande
fastighet Gredelby 21:1 om att påbörja planläggning. Planområdet utvidgades då till att inkludera båda
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fastigheterna för att få ett bra helhetsgrepp om kvarteret. Under hösten 2017 bytte båda fastigheterna
ägare och ägs i dagsläget av Genova Redito Holding AB. Under det inledande arbetet med planen
togs även del av fastigheten Gredelby 21:3, där kommunhuset står, in i planområdet för att titta på
möjligheterna till en mer ändamålsenlig ansvarsfördelning för torget söder om kommunhuset som idag
inte är allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Förslag till detaljplan genomförs som utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Ärendet gäller planläggning för bostäder, kontor och centrumändamål.
Länsstyrelsen inkom med ett yttrande när detaljplanen ställdes ut för granskning 2019. Där ansåg
Länsstyrelsen att på grund av den planerade utbyggnaden av Ostkustbanan som gå i nära anslutning
till planområdet och på grund av att den processen är i ett så tidigt stadie så är prognoserna för
framtiden osäkra. Av den anledningen anser Länsstyrelsen att bullerutredningen bör baseras på
maximala värden för tågtrafiken. I och med detta så är bostäder inte längre möjligt i kv. A. Att
användningen av ett kvarter i en detaljplan ändras är att se som väsentlig, vilket är ett skäl enligt Planoch bygglagen, att ställa ut planen på granskning på nytt. Detaljplanen ställdes därmed ut på
granskning igen under mars 2020.

Ändringar efter samråd
Kvartersstrukturen har setts över och resulterat i att både kvarter A och B (se bild 12 sid 12) öppnats
upp för mer ljusinsläpp och kontakt med staden utanför. Byggnadernas våningsantal och nockhöjd har
setts över och har sänkts med en våning inom de olika kvarteren förutom för den byggnad belägen
närmast kommunhuset. Nockhöjderna har därmed sjunkit mellan 1-3 meter.
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för att tydliggöra de värden som önskas uppnås med planen.
Programmet ligger till grund för planbestämmelser och framtida bygglov genom att reglera
byggnaders utformning och gestaltning samt de allmänna platsernas innehåll och karaktär. Kv. A har
specifikt setts över för att på ett bättre sätt anpassas till omkringliggande bebyggelse.
Fullständig redovisning av förändringar efter samråd framgår av samrådsredogörelsen.

Ändringar efter granskning 1
Efter granskningen har användningsbestämmelsen Bostad tagits bort från kv. A, längst västerut. Detta
på grund av bullersituationen.
Byggrätten i kv. A har uppdaterats så att befintlig byggnad inte blir planstridig i och med att
detaljplanen vinner laga kraft. För den del av byggrätten som angränsar direkt mot Apoteksvägen tas
prickmarken bort och ges en maximal nockhöjd om +18, 5 meter över nollplanet, vilket motsvarar den
befintliga byggnadens nockhöjd.
Planbestämmelsen om tillåtet antal våningar tas bort. Nockhöjderna är dock de samma och
byggnadernas högsta tillåtna nockhöjd påverkas därmed inte.
Planbestämmelser för störningsskydd har lagts till i plankartan med anledning av bullerutredningen (se
sid. 39 ) och riskutredningen (se sid.41 ).

Vision 2025
Knivsta kommuns kommunfullmäktige antog 21 mars 2013 ”Vision 2025”. I den beskrivs Knivsta
som en del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala med 20000-25000 invånare. Knivsta ska vara en
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modern småstad samt en föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle, med ett
näringsliv i utveckling och en ökande andel av befolkningen arbetandes i Knivsta.
Planförslaget skapar möjligheter till en mer stadslik centrumkärna samt en förtätning i direkt
anslutning till järnvägsstationen. Planförslaget möjliggör även för byggande av nya arbetsplatser.

Översiktsplan

Översiktsplan 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-13, laga kraft 2019-12-23, anger att en
stor del av den framtida bebyggelseutvecklingen ska ske i Knivstas tätort och att det ska vara en
blandad bebyggelse till både utformning och innehåll. Ju närmre järnvägsstationen desto högre täthet.
Planförslaget bidrar till att förtäta den centrala tätorten och skapa en mer stadslik kärna i Knivsta.
Planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen.

Detaljplaner

Planområdet omfattas sedan tidigare av två
detaljplaner som vann laga kraft 1995 (Dp226B)
respektive 2010 (2006/20008). DP 226B reglerar
bebyggelsen på den östra delen av kvarteret som
idag är bebyggd med en centrumbyggnad. Där
tillåts två våningar med handel i bottenvåningen
och kontor. Utöver centrumbyggnadens byggyta är
området försett med prickmark. DP 226B reglerar
även fastigheten Särsta 12:1 belägen i det
sydvästra hörnet av planområdet. Där tillåts
bebyggelse i ett till två plan för handel i
bottenvåningen och kontor. DP 2006/20008 reglerar numera resterande del av planområdet. Planen
medger en byggrätt om fem våningar där kommunhuset står samt byggrätt på en del av grusplanen upp
till tre våningar. Planen skyddar den röda villan ”Modins Järnhandel” på Gredelby 21:1 från rivning
och förvanskning. I övrigt är planområdet idag reglerat som torg.
Bild 1. Urklipp från DP 226B

Apoteksvägen och Gredelbyvägen ingår i detaljplan för Knivsta centrum (Dp226) som vann laga kraft
1990.
Genomförandetiden för detaljplanen från 2010 går ut
under 2020.
Detaljplanerna inom planområdet kommer upphöra att
gälla vid ny lagakraftvunnen detaljplan för berörda delar
av kvarteret Segerdal och intilliggande gator.

Bild 2. Urklipp från DP 2006/20008

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 39§ får en
detaljplan endast ändras eller upphävas innan
genomförandetidens utgång under vissa omständigheter.
En av dessa omständigheter är om ingen berörd
fastighetsägare motsätter sig det. Vem som är en berörd
fastighetsägare är en bedömning som kommunen gör i det
enskilda fallet. För detaljplan 2006/20008 bedöms
fastighetsägare till Gredelby 21:3 samt Gredelby 21:1 vara
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berörda fastighetsägare då dessa fastigheter ingår i planen och deras rättigheter påverkas.
Fastighetsägare till Gredelby 21:1 och Särsta 12:1 är planintressenten Genova AB och Redito AB,
vilka har deltagit i detaljplanearbetet. Fastighetsägaren till Gredelby 23:1 har informerats under
detaljplanearbetet. Dessa fastighetsägare bedöms inte motsätta sig ändringarna.
I vissa enskilda fall har bedömningen gjorts att även en enstaka fastighetsägare utanför planområdet
kan vara en berörd fastighetsägare. I detta fall har kommunen gjort bedömningen att så inte är fallet,
att ändringen i detaljplanen inte innebär en ekonomisk skada för intilliggande fastigheter utan snarare
kan bidra till en mer ändamålsenlig och värdeskapande närmiljö.

Syfte och huvuddrag

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med
flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter.
Bostäder ska byggas med en god variation av lägenhetsstorlekar för att skapa bostäder för människors
olika behov.
Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett
levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv och levande
stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna.
Planen syftar även till att föra in mer grönytor i stadskärnan med varierande funktioner och skapa ytor
för ekosystemtjänster och dagvattenrening.
Slutligen syftar planläggningen även till att bevara karaktären på den röda trävilla som ligger mot
Centralvägen. Denna byggnad bedöms, med sina höga kulturvärden och tillhörighet med andra röda
trävillor längs Centralvägen, bidrar till bevarandet av de tidsenliga inslag som finns kvar från det
gamla stationssamhället.

Sammanfattning av planförslaget

Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i förtätningen av Knivsta centrum och för att länka samman
det nya Sågverkstorget med det äldre mer småskaliga centrumet längs Apoteksvägen.
Förutom bostäder kommer kvarteret Segerdal bestå av torg, gågator och gröna offentliga platser. Vid
kommunhuset och Modins Järnhandel skapas en park med trädgårdskänsla och utrymme för lek och
rekreation, placeringen får återspegla de gamla villaträdgårdarna som fortfarande finns i närområdet
samt skapa ett respektavstånd mellan det gamla och det nya. Även längs Apoteksvägen uppförs en
mindre s.k. fickpark i söderläge som öppnar kvarteret mot det befintliga torget på södra sidan av
Apoteksvägen.
Den föreslagna bebyggelsen fördelas på tre kvarter där de två större kvarteren består av halvslutna
kringbyggda gårdar med förhöjda och markerade entrévåningar ut mot allmän plats. Två meter
förgårdsmark kring den nya bebyggelsen skapar möjlighet till ett möblerat och attraktivt gaturum.
Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med gröna offentliga rum där det ska finnas gott om platser att
slå sig ner och mötas.

Gestaltningsprogram
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande byggnationen och
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stadsmiljön. Programmet ska vara vägledande i bygglovskedet. Målsättningen är att den byggda
miljön ska tillföra värden genom:
 En tydlig stadsmiljö med bibehållen småstadskaraktär och förutsättningar för ett gott stadsliv
för boende och besökare.
 Plats för grönska och ekosystemtjänster i tätorten
 En ny bebyggelse som ingår i en helhet och samspelar med topografi, befintlig skala och
täthet.
 En stadsmiljö med långsiktiga och hållbara värden.
Detta ska uppnås med hjälp av de riktlinjer som tagits upp i gestaltningsprogrammet samt genom
planbestämmelser i plankartan.

MILJÖBALKEN (MB)
Behovsbedömning
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan
medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en behovsbedömning utifrån förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Ställningstagande
En behovsbedömning daterad 2018-05-28 har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i
behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver
upprättas. Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 201806-15 delar kommunens uppfattning.

Riksintresse för kommunikationer, Ostkustbanan
Ostkustbanan är järnvägen som sträcker sig mellan Sundsvall och Stockholm. Den är utpekad som
riksintresse för kommunikationer. Enligt 3 kap. 8§ Miljöbalken ska riksintresset skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.
Riksintresset gäller för befintliga, planerade och framtida kommunikationsanläggningar.
Planering pågår för att bygga ut sträckan mellan Uppsala och länsgränsen Stockholm. I Knivsta
kommun skulle det på sikt innebära två nya spår samt en ny station i Alsike. Detta i enlighet med
Nationell plan för transportsystemet 2018-20291 samt avtal mellan staten, Knivsta kommun och
Region Uppsala om fyra spår2.
Avstånd mellan järnväg och planområdesgränsen är 32 meter (25 meter efter utbyggnad av järnvägen)
och 43 meter (36 meter efter utbyggnad) till ny fasad. Inga nya byggnader kommer hamna närmre
spåren än befintliga och bedömningen har gjorts att järnvägen inte kommer att påverkas av
byggnationerna i och med genomförandet av denna detaljplan.
1
2

www.trafikverket.se , nationell plan för transportsystemet 2018-2029
www.knivsta.se
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER
Plandata
Geografiskt läge
Planområdet ligger på den södra delen av kvarteret Segerdal längs med Apoteksvägen och består av tre
fastigheter med förhållandevis plan topografi. Det finns tre byggnader inom planområdet och stora
delar av området är idag hårdgjorda och grusade parkeringsytor.

Areal
I planområdet ingår tre fastigheter; Gredelby 21:1, Gredelby
21:3 och Särsta 12:1. Delar av fastigheten Särsta 3:1 och
Gredelby 1:3 ingår även i planområdet. Planområdets yta
omfattar ca 15 000kvm.

Markägoförhållanden
Gredelby 21:1 ägs av ”Knivsta Gredelby 21:1 AB” och
Knivsta Särsta 12:1 ägs av ”Särsta 12:1 AB”. Båda bolagen
är kopplade till GenovaRedito Holdings AB.
Gredelby 21:3 ägs av Gredelinen Kommanditbolag vilka hyr
ut byggnaden till Knivsta kommun.
Bild 3. Översikt planområde

Områdesbeskrivning
Planområdet ligger i centrala Knivsta precis öster om tågstationen. Planområdet utgörs av gles
bebyggelse samt markparkeringar. Angränsande område åt söder och väster består främst av äldre
bebyggelse i form av villor och lägre flerfamiljshus. I norr angränsar ”Sågen området” som är under
uppbyggnad. Inom detta område finns den högsta den högsta tätheten i Knivsta, dessutom finns en
outnyttjad byggrätt som möjliggör ett hus om 10-12 våningar. Denna byggrätt återfinns i dp.
Virkesladan, Gredelby 7:85 m.fl.

Stadsbild
Förutsättningar
Planområdet är i dag en lågt exploaterad plats med ett antal olika byggnadsstilar som domineras av
grusade parkeringsplatser.
Planområdet sett från korsningen Apoteksvägen / Gredelbyvägen består till största delen av
centrumbyggnadens två våningar. Ovanför syns kommunhusets tak med tekniska anläggningar och
antenner. Flerbostadshuset längs Staffansvägen syns med takfall samt gaveln mot Gredelbyvägen.
Det intilliggande ”Sågen området” har en mer modern utformning med högre byggnader, en högre
täthet och möblerade offentliga platser.
Kommunhuset och flerbostadshuset är en naturlig koppling längs Staffansvägen, dock är släppet
mellan byggnaderna stort. Ytorna inom planområdet har inte en gestaltning som liknar den på
Sågverkstorget, där parkeringar på stenlagda ytor samsas med träd, planteringar och sittmöjligheter.
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Bild 4. Vy från korsning Apoteksvägen / Gredelbyvägen.

Bild 6. Vy frånjärnvägsperrongen

Bild 5. Vy från Sågverkstorget

Bild 7. Vy från Apoteksvägen

Förslag
Stadsbilden kommer att förändras sett från samtliga väderstreck, från en öppen plats med få mindre
byggnader till ett fullt utbyggt kvarter med en mer stadsmässig karaktär och med en betydligt högre
täthet.
Från korsningen Apoteksvägen / Gredelbyvägen kommer utblicken domineras av ett nytt
flerbostadshus med en fickpark som bidrar till mer grönska och sittplatser och leder gång- och cykel
trafikanterna in till den nya gatan som leder till Sågverkstorget på andra sidan.
Sett från Sågverkstorget från kommer en mer stadsmässig siluett bildas med den nya gatan med träd
och planteringar som leder genom det uppbyggda planområdet och vidare till Apoteksvägen.
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Bild 8. Illustration volymer. Kod Arkitekter 2020

Konsekvenser
Planförslaget innebär en möjlighet till ökad bebyggelse både sett till ytor och till höjd. Äldre
byggnader kan ersättas med nya. Den nya bebyggelsen kan binda samman Sågen området med
Apoteksvägen.

Nollalternativet
Bebyggelsen kan öka enligt gällande detaljplaner men inte lika mycket. Det finns byggrätt kvar inom
planområdet som idag är parkeringsytor. Byggnader kan rivas och ersättas med nya.
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Bebyggelse och gestaltning
Förutsättningar
Planområdet är idag bebyggd med fyra byggnader, alla
från olika tidsepoker.
Byggnaden i det sydöstra hörnet mot Apoteksvägen och
Gredelbyvägen fungerade tidigare som en
centrumbyggnad med mataffär, post och bibliotek.
Mataffären har stängt och biblioteket har flyttat in i
kommunhuset i planområdets nordvästra hörn. Kvar
finns nu endast Systembolaget, postverksamhet och ett
par kontorslokaler.
Längs planområdets västra gräns mot Centralvägen och
tågstationen ligger två äldre byggnader. En
Bild 9. Vy från Apoteksvägen
enplansbyggnad från 60-talet som idag inhyser ett gym
samt en tvåplansbyggnad från 1910-talet som inhyser
bl.a. bankkontor (se bild 20 och 21 på sidan 17). Här finns även ett antal uppvuxna lindar samt en
kastanj. Den grusplan som ligger mellan dessa tre byggnader används för korttidsparkering.
I dagsläget finns inga bostäder inom planområdet.
Mot Staffansvägen, i norra delen av kvarteret men utanför planområdet ligger kommunhuset där det
förutom kommunens lokaler även finns bibliotek och en restaurang, samt ett flerfamiljshus med gård
åt söder.

Förslag
I planförslaget föreslås en förlängning av det gångstråk som
sträcker sig genom Sågen området från Gredelbybron i norr ner till
Staffansvägen. Förlängningen kopplar ihop stråket mellan
Staffansvägen och Apoteksvägen. Vid Apoteksvägen öppnas
stråket upp mot öster för att ge en naturlig koppling till de torg och
butiksstråk som finns där idag(se bild 28 sid 24).
Den nya bebyggelsen delas upp i tre kvarter med fasader längs
gatorna och halvslutna innegårdar. I mittenkvarteret planeras
gården en våning upp. Båda bostadskvarteren ska ha öppningar i
fasaderna för att skapa en koppling mellan det offentliga och det
privata samt skapa bättre ljusförhållanden på gårdarna. Förslaget
innebär att två av de befintliga byggnaderna rivs.

Bild 10. ny koppling stråk, KOD arkitekter
2019

Planförslagets huvudsakliga användning är bostäder, 200-230 lägenheter. Avsikten är en variation av
lägenhetsstorlekar i tätorten och i projektet som en del i kommunen så att bostäder skapas för att möta
olika människors behov.
I Bostadsförsörjningsprogrammet för Knivsta kommun 2016-2020 med sikte på 2025, påpekas det en
brist av samtliga lägenhetsstorlekar då den dominerande bostadsformen är småhus.
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Sedan dess har många delar av centrala Knivsta byggts ut och det har främst byggts små lägenheter,
framförallt 1 rum och kök (rok) men även mindre 2 rok. Det finns två kvarter på Sågen området och
ett kvarter på andra sidan (västra) järnvägen med uteslutande små lägenheter, uppskattningsvis 530
små lägenheter. Byggnation har även påbörjats direkt norr om kommunhuset med en byggnad som
kommer att innehålla ca 100 smålägenheter.
På grund av de senaste årens utveckling inom Knivsta tätort görs bedömningen att det inte längre finns
ett behov av små lägenheter utan framförallt ett behov av större bostäder, 3 r o k eller större. Detta för
att få en varierad bebyggelse, som kan erbjuda bostäder för olika målgrupper med olika behov. En
tätort med varierade bostadsstorlekar bidrar till social mångfald som stödjer stadslivet och befolkar de
allmänna platserna på olika tider på dygnet.
För att den här detaljplanens genomförande ska bidra till ett väl varierat bostadsbestånd inom Knivsta
tätort behöver de dominerande storlekarna på lägenheter inom kvarter B och C vara 3 rok och större.
En jämn fördelning mellan de mindre lägenheterna bör också eftersträvas, dock bör inte 1 rok
dominera denna kategori.
Områdets nya byggnader planeras variera i uttryck men samtidigt skapa en gemensam helhet och
komplettera den befintliga bebyggelsen som ligger intill. Kvarteren och byggnaderna kan utformas
med varierande gestaltning men föreslås en kontinuerlig takfotshöjd. Detta för att hålla samman och
ge ett tydligt stadsrum i ett gatuperspektiv.
Entréplanen planläggs med en förhöjd bottenvåning för att möjliggöra centrumverksamhet. Dock är
även bostäder möjliga i bottenvåningarna i vissa lägen.
I kv. A möjliggörs det för en något lägre byggnad för centrumverksamheter. Entréplanen ska vara
förhöjda och byggnaden ska uppföras med sadeltak.

Bild 11. Illustration över kontinuerlig takfot KOD Arkitekter 2020
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Bild 12. . Illustrationsplan med kvartersbeskrivning. KOD arkitekter, 2020

Konsekvenser
Stadsbilden kommer att förändras från samtliga väderstreck, från en öppen plats med få lägre
byggnader till ett fullt utbyggt kvarter med en mer stadsmässig karaktär med en högre täthet.

Nollalternativet
Stadsbilden kan fortfarande förändras något om de kvarvarande byggrätterna utnyttjas. Dock blir det i
en betydligt mindre skala.

Bild 13. Vy Gredelbyvägen, KOD Arkitekter
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Planbestämmelser
ANVÄNDNING
B
Bostäder- möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga våningar. Även
bostadskomplement ingår i användningen, PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 3p
C

Centrum- möjliggör bebyggelse med kombinationer av handel, service, samlingslokaler
och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.
Det kan till exempel vara restauranger, kontor, gym, biograf, bank, apotek,
samlingslokal etc. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 3p

E

Tekniska anläggningar- möjliggör t ex. transformatorstation. PBL 4 kap. 5§ 1st. 3p

BILD 14. Föreslagen skala, KOD Arkitekter 2019

OMFATTNING
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p
Korsmark. Marken får endast förses med komplementbyggnad, ej parkering. PBL 4
kap. 11§ 1 st. 1p

UTFORMNING
Tekniska installationer ska integreras i takutformningen, PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p. Det innebär att
tekniska installationer inte ska ligga ovanpå takkonstruktionerna.
f1

Inom fasadlängd överstigande 30 meter ska variation skapas genom tex. materialval,
kulör, indrag i fasad, balkongutformning eller burspråk, släpp mellan byggnader,
variation i våningshöjd. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p

f2

Byggnad ska mot allmän plats uppföras med markerad och förhöjd entrévåning om
minst 3,5 meter mellan bjälklag. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p

f3

Balkong eller burspråks undersida ska ha en fri höjd på minst 5 meter vid utkragande
över färdigställd ny gata. Mot Apoteksvägen, Gredelbyvägen och park ska balkong
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eller burspråks undersida ha en fri höjd på minst 4 meter vid utkragande över allmän
plats. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p.
f4

Huvudbyggnad ska uppföras med sadeltak, PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p

f5

Ett släpp mellan byggnadskroppar om minst 4,5 meter ska finnas antingen åt söder
eller åt öster. Släpp får förläggas ovanpå entrévåning. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p

f6

Fasad ska utformas med faluröd träpanel. Fönster ska utföras med genomgående
spröjs. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1 p

f7

Tak ska utformas med tegelröda tegelpannor. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1 p

PLACERING
Prickmark. Marken får inte förses med byggnad. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p
UTFÖRANDE
b1

Marken får byggas under med garage. Vid underbyggd gård ska bjälklaget vara
planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter, PBL 4 kap.11§ 1st. 1p

b2

Huvudentréer ska i huvudsak placeras mot allmän plats, PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p

b3

Ventilation ska utföras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan samt förses med
nödstopp. Utrymningsväg ska finnas bortvänt från Ostkustbanan. Fasad mot
Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material. Fönster och dörrar ingående i
fasaden ska brandklassas. PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p

b4

Ventilation ska utföras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan. Utrymningsväg
ska finnas bortvänt från Ostkustbanan. PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p

b5

Bostadsgård får byggas under med en våning. Vid underbyggd gård ska bjälklaget vara
planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter. PBL 4 kap. 16§ 1st 1p

b6

Garage får ej förläggas ut till fasadliv i entrévåning mot allmän plats, PBL 4 kap. 16§
1st 1p

Bild 15. Illustration sett från Apoteksvägen, KOD Arkitekter 2019
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Bild 17. Illustration entresol-våning (loft)
KOD Arkitekter 2018

Bild 16. Illustration takutformning. Tak med 65 graders
lutning. KOD Arkitekter 2018

Bild 18. Illustration garagelösningar
KOD Arkitekter 2018

Bild 19. Illustration från nya gågatan mot kv. B. KOD Arkitekter 2019
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Kulturmiljö och fornlämningar

Den röda byggnaden belägen på Centralvägen 14 uppfördes 1909 för att inhysa Bröderna Modins
järnhandel. Det är en av de första byggnaderna som uppfördes när samhällsutvecklingen tog fart i
början av 1900-talet.
Den enplansbyggnad som ligger i hörnet av Centralvägen och
Apoteksvägen byggdes 1961 för att inhysa en konsumbutik.
Byggnaden är ritad av Herman Borendal och har tidstypiska drag
i framförallt fasaden mot Centralvägen.
Centrumbyggnaden (se
bild 4 sidan 9) ligger i
hörnet Apoteksvägen och
Bild 20. ”Bröderna Modins järnhandel”
Gredelbyvägen och
uppfördes ursprungligen 1969 som en ny lokal för Modins
järnaffär. Den byggdes om 1995. Byggnaden har under årens
lopp inhyst både mataffär, bibliotek, postkontor och kontor.
Bild 21. Gamla konsum
Bevarande av historiska byggnader och miljöer kan bidra till
skapande av en lokal identitet. ”Modins Järnhandel” skyddas
med planbestämmelser i planförslaget från rivning och yttre förvanskning. Detta då byggnaden
tillsammans med de andra röda träbyggnaderna längs Centralvägen understryker
stationssamhälleskaraktären och har stor betydelse när stadsbilden förändras.

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Skulle fornlämningar påträffas ska det anmälas
till Länsstyrelsen enligt kulturmiljölag (1988:950)

Konsekvenser
Två av de tre befintliga byggnaderna (centrumbyggnaden och gamla konsum) kan tas bort utifrån
planens bestämmelser. Ny bebyggelse som därigenom kan tillskapas stämmer med ambitionerna att
genom högre täthet ge förutsättningar för en hållbar stadskärna både vad gäller boende, trygghet och
service.
Centrumbyggnaden får ge plats åt en tätare bebyggelse när Knivsta utvecklas med den inriktningen.
Gamla konsum, har tidstypiska drag, men behöver således också ge plats åt en tätare och mer
ändamålsenlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen i detta läge kommer också att ge ett bättre
bullerskydd för bakomliggande byggnader
Båda byggnaderna finns dokumenterade hos kommunen i skriften ”Kulturmiljöer i tätorten” (Knivsta
år 2013) .
Planförslaget reglerar den ny bebyggelses placering och utformning. Utefter Centralvägen regleras det
att nya byggnader ska placeras längre in från Centralvägen än vad Modins järnhandel och övriga röda
träbyggnader står. Detta för att lämna siktlinjen längs Centralvägen med de röda trähusen obruten. Den
nya byggnaden längs Centralvägen ska uppföras med sadeltak och uppbruten fasad för att inte
upplevas som dominerande över den befintliga bebyggelsen.
Den nya bebyggelsen mot korsningen Apoteksvägen och Gredelbyvägen förläggs i delvis likande
linjer som dagens bebyggelse, den stenlagda ytan som idag används som främst cykelparkering görs
om till park.
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”Modins Järnhandel” skyddas med planbestämmelser i planförslaget från rivning och yttre
förvanskning. Om byggnaden skulle förolyckas finns planbestämmelser som reglerar utformningen
vid uppbyggnad. Krav ställs på att fasad på ny byggnad ska uppföras med faluröd träpanel, fönster ska
ha genomgående spröjs och tak ska utföras som ett sadeltak med tegelröda tegelpannor.

Nollalternativet
Alla byggnader inom planförslaget förutom ”Bröderna Modins järnhandel” kan rivas och ersättas med
nya byggnader enligt gällande detaljplaner. Gamla Konsum skulle kunna ersättas med en byggnad
närmare Centralvägen i delvis två våningar. Centrumbyggnaden kan ersättas med en liknande
byggnadsvolym i ett till två plan.

Planbestämmelser
UTFORMNING
f4
Huvudbyggnad ska uppföras med sadeltak, PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p
f6

Fasad ska utformas med faluröd träpanel. Fönster ska utföras med genomgående
spröjs, PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p

f7

Tak ska utformas med tegelröda takpannor, PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p

KULTURVÄRDEN
q1
Befintlig byggnad får inte till det yttre förvanskas, PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 1 st. 3 p
RIVNINGSFÖRBUD
r1
Byggnad får inte rivas. PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 1 st. 4 p

Allmänna ytor
Förutsättningar
I dagsläget finns det ett torg på kommunhusets södra sida som enligt gällande detaljplan är
kvartersmark men ska hållas tillgänglig för allmänheten. Det innebär att kommunen inte har rådighet
över torget för till exempel drift och underhåll. Torget är väl använt och utgör en del av det stråk som
går mellan järnvägsperrongen och kommunhuset.
Den öppna grusytan är planlagd som torg med enskilt huvudmannaskap men upplevs och används som
korttidsparkering.

Förslag
Det befintliga torget söder om kommunhuset får kommunalt huvudmannaskap och behåller sitt
utseende och sin utformning vilket innebär att kommunen får rådighet över platsen.
Detaljplanen föreslår två nya parker inom planområdet. En mindre s.k. fickpark längs Apoteksvägen
och en lite större park vid kommunhusets södra entré. Fickparken är en del i att koppla det gamla
stråket längs Apoteksvägen åt öster, med det nya som sträcker sig från Apoteksvägen genom Sågen
området till Gredelbybron. Parken bidrar till en naturlig öppning mellan huskropparna mot korsningen
av Apoteksvägen och Gredelbyvägen som idag är en vacker och välbesökt platsbildning längs den
tidigare huvudgatan och dess butiker.
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Den större parken vid kommunhusets södra entré blir ett grönt inslag på en plats som i dagsläget
främst består av öppna grusade ytor. Parken föreslås få en trädgårdskaraktär för att skapa en naturlig
koppling mellan det gamla och den nya bebyggelsen. Plats ska ges för lekplats och ytor att mötas,
sittplatser och planteringar. Den befintliga linden i södra delen av den föreslagna parkytan ska stå
kvar. Även linden och kastanjen som angränsar till torgytan ska stå kvar.

Bild 22. Illustration från Centralvägen mot torget. KOD arkitekter, 2018

Bild 23. Illustration från Centralvägen mot torget. KOD arkitekter, 2019
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Konsekvenser
Befintliga allmänna platser får kommunalt huvudmannaskap vilket underlättar drift och underhåll för
kommunen. Nya allmänna ytor tillkommer så som parkytor och nya gator.

Nollalternativet
Det tillkommer inga nya allmänna platser utan planområdet fortsätter att domineras av parkeringsytor
på privatägd mark. Kommunen blir inte huvudman för allmän plats och får därmed inte enligt gällande
detaljplan 2006/20008, rådighet över platsen.

Planbestämmelser
ANVÄNDNING
TORG
Hårdgjorda öppna ytor i det offentliga rummet. Alla typer av torg med tillhörande
verksamheter. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p
GATA

Gator avsedda för områden för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom
tätort. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p

PARK

Grönområde som kräver viss skötsel och till viss del är anlagda. I användningen ingår
även komplement till parkens användning. Som tex. fontäner, paviljonger och mindre
byggnader. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p

UTFORMNING
Lek
Lekplats, ytor för lek. PBL 4 kap. 5§ 1st. 2p.
MARK
Träd 1

Träd inom egenskapsgräns får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,
PBL 4 kap. 5§ 1 st. 2 p

ÄNDRAD LOVPLIKT
Mark lov krävs för fällning av träd med en omkrets överstigande 100 cm på en höjd om 1 meter ovan
mark.. PBL 4 kap. 15§ 1 st. 3p

Park- och naturmiljö
Förutsättningar
Planområdet är idag till stora delar en hårdgjord och grusad öppen yta för parkering. Det finns ingen
natur- eller parkmark inom området. Närmaste parkerna finns vid Mejeriparken i Sågen området strax
norr om Staffansvägen och på andra sidan järnvägen längs med Knivstaån. Ca 900 meter norr
planområdet finns naturreservatet Gredelby hagar och ca 1000 meter åt öster ligger sjön Valloxen.
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Det växer ett antal olika sorters träd inom planområdet. Längs med centrumbyggnadens västra gavel
växer oxel på rad. Den allé som oxlarna utgör bedöms inte vara skyddad av det generella
biotopskyddet för alléer enligt förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken. Detta då (även om
den övervägande delen av träden är vuxna) träden inte är
placerade i ett öppet landskap eller vid en väg utan står i
direkt anslutning till bebyggelsen.
Intill den röda byggnaden vid Centralvägen växer ett antal
större lindar och en kastanj. Mitt i planområdet står en
kastanj samt ytterligare en lind och en ask. Längs
Gredelbyvägen och på kommunhusets södra långsida
växer prydnadskörsbär.

Förslag
Genomförandet av planförslaget innebär att ett antal
befintliga träd kommer att tas ner. Det innefattar oxlarna
längs centrumbyggnaden, en kastanj mitt i planområdet
Bild 24. Oxlar längs med centrumbyggnaden
och eventuellt även asken och körsbärsträden längs
Gredelbyvägen. Dock möjliggör planförslaget ändå en
ökad grönska inom planområdet. Längs med den nya gågatan planeras flertalet träd planteras för att
ersätta oxlarna och bidra till rumsskapande kvaliteter och dagvattenhantering i och med skelettjordar.
Det planeras för två nya parker; en mindre fickpark längs Apoteksvägen. Här kan träd planteras och
planteringar anläggas tillsammans med nya sittmöjligheter.
Framför kommunhusets södra entré planeras en lite större park där linden sparas och tillsammans med
nya buskar, träd och planteringar kan samsas med sittplatser och lekytor. Ambitionen är en park med
trädgårdskaraktär som blir en naturlig fortsättning på torget med en lekplats som är utformat efter
platsen, olika sittmöjligheter i både sol och skugga och mycket grönska.
Direkt söder om torget vid linden och kastanjen kommer parken sträcka ut sig dels för att möjliggöra
en bättre växtmiljö för träden samt fungera som en extra fördröjning av dagvatten vid stora flöden.
Lindarna och kastanjen som omger Modins järnhandel skyddas från fällning genom planbestämmelse.

Konsekvenser
Större delar av planområdets markyta kommer i och med genomförandet av planen att hårdgöras
jämfört med idag. Dock kommer det tillföras nya grönytor och en mer varierande markanvändning.
Nya parker skapas och genererar mer grönska inom planområdet. Träd tas bort men nya planteras och
växtbäddar tillkommer som syftar till att främja ekosystemtjänster och hantera dagvatten.
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Bild 25. Sektion Park vid Kommunhuset sett från söder. KOD arkitekter, 2019

Nollalternativet
Träden som föreslås få ett skydd i planen är även skyddade i gällande detaljplan. Dock kan övriga träd
tas ner då det inte finns något skydd för dem i gällande detaljplaner. Någon ny grönska i form av
allmän plats tillkommer troligen inte om inte den byggnad som nuvarande plan tillåter byggs med
tillhörande grönska.

Planbestämmelser
PARK

Grönområde som kräver viss skötsel och till viss del är anlagda. I användningen ingår
även komplement till parkens användning. Som tex. fontäner, paviljonger och mindre
byggnader. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p

UTFORMNING
Lek

Lekplats, ytor för lek. PBL 4 kap. 5§ 1st. 2p

MARK
träd1

Träd inom egenskapsgräns får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,
PBL 4 kap. 5§ 1 st. 2 p

ÄNDRAD LOVPLIKT
Mark lov krävs för fällning av träd med en omkrets överstigande 100 cm på en höjd om 1 meter ovan
mark. PBL 4 kap. 15§ 1st. 3p
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Offentlig och kommersiell service
Förutsättningar
Inom planområdet finns det i dagsläget ett antal verksamheter. Det finns ett bankkontor, ett gym,
Systembolaget samt ett antal kontor. I direkt anslutning till planområdet på järnvägens östra sida finns
Knivsta centrums övriga butiker och restauranger. Kommunhuset som förutom kommunens
arbetsplatser inhyser hörsal, bibliotek och ett café. På västra sidan av järnvägen ligger vårdcentral och
en förskola.

Bild 26. Illustration över möjliga mötesplatser (orange),
Park/grönska (Grönt), Lokaler(Lila). KOD arkitekter 2018

Förslag
Planförslaget möjliggör byggande av lokaler med centrumverksamheter i samtliga kvarter.
I samtliga lägen där centrumverksamheter möjliggörs ska bottenvåningarna vara förhöjda med minst
3,5 meter mellan bjälklag. Detta ger byggnaderna en flexibilitet att kunna möjliggöra olika sorters
verksamheter. Plankartan styr att det ska vara centrumverksamhet i hela kv. A, i kvartershörnens
bottenvåningar i kv. B och delar av kv. C.

Konsekvenser
Nya mötesplatser skapas i parker och på ny gågata. Det
befintliga torget får möjligheter att utvecklas då
kommunen blir huvudman och därmed övertar rådighet
över det. Det möjliggörs för byggnation av lokaler för
centrumverksamheter i samtliga kvarter.

Nollalternativet
Inga nya mötesplatser eller lokaler för offentlig och
kommersiell service tillkommer, men torget kvarstår.
Dock är inte kommunen huvudman för platsen och har
därmed inte rådighet över utvecklingen av den.

Bild 27. Kvartersindelning och definition av kvartershörn.
Grönt= Kvartershörn där centrumändamål ska finnas.
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Planbestämmelser
ANVÄNDNING
C

Centrum- möjliggör bebyggelse med kombinationer av handel, service, samlingslokaler
och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.
Det kan till exempel vara restauranger, kontor, gym, biograf, bank, apotek,
samlingslokal etc. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 3p

f2

Byggnad ska mot allmän plats uppföras med markerad och förhöjd bottenvåning. Minst
3,5 meter mellan bjälklag. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p

Gatunät och trafik
Förutsättningar
Planområdet ligger mitt i centrala Knivsta precis vid tåg- och buss station. Det finns därmed goda
förutsättningar för boende inom planområdet att resa kollektivt. Det centrala läget möjliggör även att
vardaglig handel kan ske till fots.
Planområdet omges av gåfartområden samt fyra större gator där den skyltade hastigheten är 30 km/h.
Gredelbyvägen bedöms vara den mest trafikerade av gatorna och leder trafiken norrut mot E4 och
söderut till Forsbyvägen.
Centralvägen går parallellt med järnvägsspåret och fungerar som bussgata då busstorget ligger i mitten
av sträckningen.
Apoteksvägen kopplar ihop Gredelbyvägen och Centralvägen centralt i Knivsta.
Den har en bred gatusektion med kantstensparkering på båda sidor.
Staffansvägen går norr om planområdet och är i mitten utformad som
gåfartområde med framkomlighetshinder som håller hastigheterna
nere och hindra genomfart för större fordon.
Från Gredelbybron sträcker sig ett gångstråk ner till Sågverkstorget
precis norr om planområdet. Det finns även ett tydligt gångstråk från
väst till öst genom planområdet då järnvägsuppgången kommer upp
vid torget.
Stråket genom planområdet används idag som anslutning till
parkeringsytorna inne i kvarteret. Stråket bör i framtiden inte
användas för genomfartstrafik utan endast för gång- och cykeltrafik.
Bild 28. Befintligt gångstråk genom
Sågen området, röd cirkel symboliserar
planområdet

Viktiga målpunkter för gående i området är tågstationen, busstorget,
kommunhuset samt butiker och service i närområdet.
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Förslag
Parkeringar avses att i första hand lösas i underjordiska garage. Sweco har tagit fram en
trafikutredning daterad 2018-06-21.
Planförslaget innebär 200-250 nya lägenheter (ca 22 000 kvm BTA). Med kommunens aktuella pnorm på 0,6 bilar/100 kvm BTA, ger det ett behov av ca 140 parkeringsplatser. Det ger ett bilinnehav
på ca 0,5 bilar per lägenhet. Om bilpool införs kan p-normen sänkas upp till 30%. Cykelparkering på
kvartersmark ska anordnas enligt gällande parkeringsnorm (2,5 per 100 kvm bruttoarea BTA).
Om det vid bygglovskedet antagits en ny parkeringsnorm ska den tillämpas.3
För trafiksäkra varuleveranser och sophantering bör gatunätet vara utformat så att backning av fordon
undviks. Gågator och gångfartsgator inom kvarteret bör därför vara ett öppet gatunät utan
återvändsgator så att fordonen kan åka igenom kvarteret utan att behöva vända. Den föreslagna nya
gatan går rakt igenom planområdet med utfart både i söder och i norr.
Planförslaget föreslår en ny gata som går genom planområdet från norr till söder som kopplar samman
Staffansvägen och Apoteksvägen. Föreslagen gatusektion är 8 meter med 2 meter förgårdsmark på
vardera sidan (se bild 27 nedan). Förgårdsmarken kan användas till entréer, cykelparkering,
planteringar eller liknande.
Gatan planläggs som gata men kommer att regleras med lokala trafikföreskrifter så att användningen
kommer bli gågata från Apoteksvägen till torget och gåfartsområde från torget till Staffansvägen.

Bild 29. Gatusektion gågatan sett från Apoteksvägen. KOD arkitekter, 2019

3

Parkerníngsnorm för Knivsta kommun, antagen 2012-12-11
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Genom planområdet går två viktiga stråk som ska stärkas och utvecklas. Det skapas en förlängning av
det nord-sydliga stråket från Sågverkstorget ner till Apoteksvägen. Stråket utformas som gågata vilket
innebär att endast varuleveranser och fordon med mål i
gatan får trafikera detta stråk. Detaljplanen reglerar stråket
som gata. Gågata regleras av lokala trafikföreskrifter.
Stråket som går i väst- östlig riktning från
järnvägsuppgången sker över befintliga torgytor fram till
den nya gågatan. Vid möbleringen av dessa ytor är det
viktigt att beakta tillgängligheten för såväl de gående och
funktionshindrade som för varuleveranserna.

Bild 30. Gångstråk inom planområdet, PM trafik,
SWECO 2018

utbyggnad.

Centralvägens gång- och cykelväg behöver på sikt
förlängas åt söder till Parkvägen på grund av framtida
ökade gång- och cykelflöden mot kommunens nya
aktivitetshus, CIK Knivsta centrum för idrott och kultur.
Mark avsätts i planförslaget för att möjliggöra denna

Nya allmänna cykelparkeringar bör placeras i direkt anslutning till entréerna för viktiga målpunkter
som t ex gym, butiker och torgytor. Även cykelparkeringar för boende ska finnas enligt gällande Pnorm. Placering och utformning av cykelparkeringar hanteras i ansökan om bygglov.
En breddning av Apoteksvägens norra trottoar skulle möjliggöra större ytor för gång- och cykelväg
samt möjlighet till flera allmänna cykelparkeringar i området.
Den trafikökning som den nya bebyggelsen bedöms alstra kommer i första hand belasta
Gredelbyvägen och Apoteksvägen. Trafikökningen bedöms inte ge upphov till kapacitetsproblem i
trafiknätet enligt framtagen trafikutredning.
De allmänna markparkeringar som finns inom planområdet kommer att försvinna. De privata
parkeringar som finns för bostadsrättsföreningen angränsande till planområdet finns kvar i
planförslaget.
Planbestämmelse som hindrar utfart finns längs Gredelbyvägen samt för delar av Apoteksvägen för att
minimera antalet utfarter i dessa lägen.

Konsekvenser
Området får ett tydligt stråk genom en ny gågata som går i nord-sydlig riktning och kopplar ihop
stråket från Sågen området med Apoteksvägen. Biltrafiken begränsas inom planområdet och
gaturummet utformas på de gåendes och cyklandes villkor och bedöms därmed bli en mer trafiksäker
plats.

Nollalternativet
Området behåller den öppna karaktär som den har idag utan tydliga riktningar. Eventuell ny
bebyggelse på ena parkeringen enligt idag gällande plan skulle kunna bidra till en mer gatuliknande
stadsrumsbildning.
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Planbestämmelser
ANVÄNDNING
GATA
Gator avsedda för områden för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom
tätort. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p
Körbar förbindelse får inte anordnas. PBL (2010:900) 4 kap. 9§

Solstudier
Solstudier baserade på föreslagen exploatering har tagits fram och pekar på att solljuset på de nya
allmänna platserna får goda ljusförhållanden när området är fullt utbyggt. Innergårdarnas ljusinsläpp
påverkas av behovet av att stänga ute buller från Ostkustbanan vilket försvårar utformningen.
Dagsljusanalys kommer att behöva tas fram under projekteringsskedet för att säkra goda
ljusförhållanden i kommande bostäder och lokaler, det kan hanteras med tex. mängden fönsterytor.

Bild 31. Solstudie 20 mars kl. 12, KOD arkitekter, 2019

Bild 33. Solstudie 21 juni kl. 12, KOD arkitekter, 2019

Bild 32. Solstudie 20 mars kl. 15, KOD arkitekter, 2019

Bild 34. Solstudie 21 juni kl. 15, KOD arkitekter, 2019

Solstudier har även tagits fram för att se över skuggning för befintliga bostadsbyggnader intill
planområdet. Dessa visar att solljuset kommer att påverkas både i bostäder och på friytor.
För flerbostadshuset norr om planområdet (Kv. C) kommer den nya bebyggelsen att skugga del av
gård och fasad under morgon och mitt på dagen på våren (20 mars), under sommaren (26 juni)
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kommer den nya bebyggelsen inte orsaka någon nämnvärd skuggning av varken fasad eller gård.

Bild 37. Solstudie 20 mars kl. 12, KOD arkitekter, 2019

Bild 35. Solstudier 20 mars kl. 12, KOD arkitekter,
2019

Bild 37. Solstudier 20 mars kl. 15, KOD arkitekter,
2019

Bild 36. Solstudier 21 juni kl. 12, KOD arkitekter, 2019

Bild 38. Solstudier 21 juni kl. 18, KOD arkitekter, 2019

Bostäderna på östra sidan av Gredelbyvägen påverkas framförallt av den befintliga bebyggelsen i
området. Den bostad som ligger längst söderut påverkas dock under kvällar i mars då den nya
föreslagna bebyggelsen bedöms skugga gavel och del av gård. Parkering, restaurang och
blomsterhandel skuggas i markplan kvällstid vår och sommar av den nya föreslagna bebyggelsen.
Bostäderna på östra sidan av Gredelbyvägen påverkas framförallt av den befintliga bebyggelsen i
området. Den bostad som ligger längst söderut påverkas dock under kvällar i mars då den nya
föreslagna bebyggelsen bedöms skugga gavel och del av gård. Parkering, restaurang och
blomsterhandel skuggas i markplan kvällstid vår och sommar av den nya föreslagna bebyggelsen.
Sammantaget görs bedömningen att skuggningen som planförslaget skulle skapa är förhållandevis låg
och rimlig med tanke på bebyggelsens centrala läge i Knivsta. Samtliga solstudier finns som bilaga till
detaljplanen.

Tillgänglighet och trygghetsaspekter
Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga målpunkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara
busshållplatser, övergångsställen och entréer. Planläggningen ska främja en, från social synpunkt, god
livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper (2 kap. 3§ PBL).
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Tillgänglighet
Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets
allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader).
Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen.
Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer med
funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. Tillgängligheten i byggnader och
på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och byggförordningen(PBF) samt i Boverkets
byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov.
Tillgängligheten prövas i detalj i bygglov och byggsamrådsskedet. Följande ska vara tillgängligt för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga:
• alla offentliga byggnader och platser
• alla servicelokaler
• alla nya arbetsplatser
• alla bostäder, undantag medges dock för övervåning i enfamiljshus med två plan.

Konsekvenser
Gestaltningen av stråken ska följa de angränsande befintliga stråkens utformning för att underlätta
orienterbarheten.
Stråken kommer att utformas på de gåendes villkor vilket ökar tillgängligheten och trafiksäkerheten.
Utformning av de nya parkerna ska följa Boverkets allmänna råd och föreskrifter.

Nollalternativet
Planområdet förblir som i dagsläget och tillsyn över tillgängligheten på allmänna platser och lokaler
sker kontinuerligt av kommunen.

Trygghet
Genomförandet av planförslaget skulle innebära att området går från en öppen och obefolkad plats till
en fullt bebyggd och befolkad plats. Fler människor kommer röra sig inom området och platsen
kommer vara mer belyst vilket bidrar till en högre upplevd trygghet. Det ökade antalet bostäder bidrar
till fler ögon på platserna runt omkring.
Gångstråken som finns idag kommer förstärkas och tillgängliggöras med ökad belysning och
möblering. Antalet fönster mot allmän plats och gångstråk kommer öka i och med genomförandet av
denna detaljplan, vilket även det skapar en känsla av en ökad upplevd trygghet.

Konsekvenser
Planförslaget föreslår en förtätning och skapandet av flera nya allmänna platser. Det innebär en mer
befolkad plats samt mer belysta ytor. Gestaltningen ska bidra till en ökad upplevd trygghet. Den
nuvarande lastkajen i planområdets nordöstra del (kv. C ) byggs bort och dessa mörka, dolda platser
ersätts av bostadsbebyggelse och innegård vilket bedöms bidra till en ökad upplevd trygghet.
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Nollalternativet
Då kommunen inte är huvudman för allmänna platser kommer inga åtgärder för tryggheten kunna
utföras av kommunen.

Barnperspektivet
Barnens intresse och behov i boende-, fritids- och skolmiljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till i
planarbetet. I plan- och bygglagen ställs krav att vid anordnande av tomter ska tillräckligt stor friyta,
lämplig för lek och utevistelse, prioriteras framför parkering, PBL 2 kap. 7 §.
Området mellan Apoteksvägen och Staffansvägen används i dagsläget i hög utsträckning av skolbarn
som går till bl.a. mataffären under rasterna. Idag utgörs området främst av en parkeringsplats och
utrymmet för biltrafik är dominerande. Endast en trottoar längs med centrumbyggnaden är avsedd för
gångtrafikanter.
Vid genomförandet av planförslaget ska stråket tillgängliggöras för gångtrafikanter och ges en högre
säkerhet då den byggs om till ett gaturum på de gåendes villkor.
Planförslaget innehåller även en park med inslag av lek i anslutning till biblioteket vilket kommer ge
barn en ny plats att besöka i kommunen.
Ca. 600 meter norr om planområdet ligger Högåsskolan (åk. F-6) och ca 700 meter söderut ligger
Thunmansskolan (åk.7-9) samt Sjögrenska gymnasiet. Från planområdet finns separata gång- och
cykelvägar samt trottoar för att nå dessa skolor. Dock behöver Centralvägen eller Forsbyvägen korsas
(övergångställen finns).

Konsekvenser
Det nya stråket utformas på de gåendes villkor och blir en mer trafiksäker plats för barn och unga att
röra sig på till och från skolan etc. Biltrafiken ska begränsas kraftigt genom lokala trafikföreskrifter
om gågata och gåfartgata inom planområdet.
Nya allmänna platser skapas med plats för lek, möten och sittmöjligheter.

Nollalternativet
Då kommunen inte är huvudman för allmänna platser kommer inga åtgärder för att anpassa platsen
efter barns behov kunna utföras av kommunen.

Förslaget
Planområdet ligger centralt i Knivsta tätort, mycket nära järnvägsstation och busstorg vilket gör att det
för boende och verksamma inom området blir ett tillgängligt alternativ att välja kollektiva färdmedel.
Planförslaget ger plats till utbyggnad av gång- och cykelväg längs Centralvägen.
Planförslaget möjliggör en kombination av bostäder, arbetsplatser och lokaler. Variationen skapar
förutsättningar för en befolkad plats som känns trygg vid olika tider på dygnet. Livsmedelsbutiker och
övriga servicefunktioner finns i planområdets omedelbara närhet och kan på sikt även finnas inom
planområdet.
Planförslaget innehåller grönområden och sociala mötesplatser vilket bidrar till både sociala och
ekologiska värden. Luft och vatten kan renas och människor mötas och synas.
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Det ligger en skola/förskola ca 300 meter norr om planområdet och det planeras för en ny förskola på
andra sidan järnvägen. Ca 500 meter söder om planområdet byggs Knivsta centrum för idrott och
kultur (CIK), som bland annat kommer inrymma idrottshallar, kulturscen, kontor och ishall.

Konsekvenser
Bostäder i ett stationsnära läge främjar ett mer klimatanpassat resande. De nya gröna ytorna med träd
och planteringar hjälper till att rena luften från avgaser mm. och har goda förutsättningar för att ta
hand om stora vattenflöden.
Det finns i dagsläget inte mycket djurliv inom planområdet men i de uppvuxna träd som finns huserar
ett antal fåglar och insekter. De större träden ska i den mån det går stå kvar och en ny park med vissa
äldre träd kommer skapa förutsättningar till ett mer levande djurliv inom planområdet.

Nollalternativet
Inga nya bostäder byggs i detta kollektivtrafiknära läge men byggnad för centrumverksamhet kan
tillkomma. Platsen skulle även kunna lämnas orörd med parkeringsplatserna kvar med en obefolkad
plats med brist på belysning och grönska som följd.

Markföroreningar

I en markundersökning som genomförts av Sweco 2018-06-29 påvisar prover att det på vissa platser
finns förhöjda nivåer av djupt liggande PAH-föroreningar (polycykliska aromatiska kolväten) samt
oljeföroreningar över riktvärdena. Föroreningsinnehållet i mark inom ett område är mycket sällan
homogent fördelat utan kan förekomma lokalt i "hotspots". En osäkerhet som alltid föreligger vid
miljötekniska markundersökningar är risken att områden med särskilt låga eller särskilt höga halter
kan ha missats vid jordprovtagningen. Området kring de punkter som påvisats förorenat, bör avgränsas
för föroreningarnas spridning och utbredning horisontellt.
Miljökontroll med provtagning inför kommande
schaktarbeten samt slutprovtagning i schaktväggar
och schaktbotten ska genomföras för att säkerställa
att åtgärdsmålen uppfylls för planerad
markentreprenad. En anmälan ska göras till Knivsta
kommuns miljöenhet innan planerade markarbeten
påbörjas.

Bild 39. Utdrag från Markundersökning. Sweco, 2018

av föroreningar och risken bedöms som icke ringa.

Sanering av föroreningarna kan innebära schakt ned
till 3 meter i, och omkring identifierade ”hotspots".
Om förorening påträffas ska tillsynsmyndigheten
enligt 10 kap 11§ Miljöbalken underrättas av den
som äger eller brukar en fastighet. Efterbehandling i
förorenat område, som avses i 10 kap Miljöbalken,
är anmälningspliktigt enligt 28§ förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, om åtgärden medför risk för spridning

Kompletterande grundvattenprover visar på nedbrytningsprodukter av klorerande lösningsmedel.
Föroreningskällan är sannolikt borttagen i och med en sanering 2010. För att helt säkerställa att
föroreningskällan inte längre finns kan ytterligare kompletterande grundvattenprov hämtas inom en 6-
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12 månaders period. Konstateras det då att halterna ökat kan utredning gällande lokalisering av
föroreningskällan komma att bli aktuell (Grundvattenprovtagning, Sweco 2020-02-27).
Startbesked för beviljade bygglov får inte ges förrän påvisade saneringsåtgärder är genomförda och
godkända av kommunen på de platser där förhöjda värden påvisats.

Konsekvenser
Funna markföroreningar härrör från långt tillbaka i tiden. Genomförandet av planförslaget skulle
innebära att dessa föroreningar saneras från platsen.

Nollalternativet
Funna markföroreningar ligger kvar i marken till dess saneringsåtgärder krävs av tillsynsmyndigheten.

Planbestämmelser
Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för ny byggnad förrän sanering av kända
markföroreningar, inom för bygglovet berört markområde, kommit till
stånd, PBL 4 kap 14 § 1 st. 4p.

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer
Förutsättningar
Dagvattnet avleds idag till Knivstaån som rinner vidare till Lövstaån. Knivstaån är en preliminär
vattenförekomst som under sommaren 2019 klassats i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).
Vattendraget har problem med övergödning och kvalitetsfaktorn näringsämnen har dålig status.
Vattendraget har inga beslutade miljökvalitetsnormer, dessa beslutas under 2021.
Lövstaån har måttlig ekologisk status med kvalitetskravet på god status och har ej god kemisk
ytvattenstatus med kvalitetskrav på god kemisk status.
Ämnen som inte uppnår god kemisk status i Lövstaån är kvicksilver och polybromerade
difenyletrar(PBDE). För övriga prioriterade ämnen ligger uppmätta mätdata under sina respektive
gränsvärden alternativt saknas mätdata. Lövstaån har även problem med övergödning och förändrade
habitat genom fysisk påverkan.
Knivstaån har enligt ”Underlag till LÅP” (Sweco, 2018) dålig ekologisk status på grund av höga halter
fosfor och måttliga halter för arsenik och uran. Kemisk status bedöms som god. 4

4

Dagvattenutredning, Sweco 2019

32
Samhällsbyggnadskontoret

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013

Förslag
Resultatet av utförd dagvattenutredning5
visar att både flödena och
föroreningshalterna utan fördröjande- och
renande åtgärder ökar i och med
genomförandet av planförslaget. Efter
rening är belastningen av de flesta ämnena
lägre eller motsvarande jämfört med innan
exploatering. De reningsåtgärder som
föreslås är växtbäddar, infiltration och
fördröjning i parkmark och skelettjordar
samt rening, fördröjning och trög avledning
i bjälklagssubstratet på innergårdar.
Bild 40. Principskiss över förslag på dagvattenhantering, Sweco
2019

De föreslagna reningsåtgärderna bedöms rimliga och genomförbara och ytor finns inom planområdet. I
dagvattenutredningen har ytterligare åtgärder föreslagits för att öka robustheten i dagvattenutredningen
och dessutom föreslås skelettjordar som kan rena vägdagvatten från Apoteksvägen som ligger utanför
planområdet.
Tillämpas dessa principer uppnås den fördröjning och rening av dagvatten som krävs för att inte öka
flödena eller riskera att påverka recipientens status negativt eller dess möjligheter att uppnå
miljökvalitetsnormerna.6 Målsättningen ska alltid, enligt kommunens dagvattenstrategi, vara att
reningen av dagvatten ska resultera i bättre värden än före exploateringen.
Hårdgörandegraden bedöms inte öka vid planerad exploatering, vilket innebär att mängden dagvatten
vid skyfall sannolikt inte ökar.
Idag lutar hela planområdet mot Centralvägen. Omkringliggande gator avleder vatten från ett stort
avrinningsområde och det är viktigt att dessa flöden inte leds in i planområdet.
Erforderlig fördröjningsvolym för att inte öka flödet bedöms uppfyllas med god marginal.
Det finns plats inom planområdet att på allmän plats skapa en robusthet i dagvattenhanteringen som
ger marginaler i fråga om rening och fördröjning. Vissa av föreslagna lösningar kan även bidra till en
bättre rening av vatten som kommer från områden utanför planområdet innan det når recipienten.
De parkytor som planeras kan utnyttjas för dagvattenhantering. Dessa kan då dimensioneras som en
sänka där dagvatten kan fördröjas på ytan och sen infiltreras ned. Då befintlig mark har låg
genomsläpplighet är det viktigt att parken anläggs med ett jordlager som har en bättre infiltrerande
förmåga och förser den med bra dränering.
Parken och växtbädden som föreslås i planområdets västra del kan fungera som en ytterligare buffert
vid höga vattenflöden. P g a dessa ytor som kan hantera större vattenflöden vid skyfall, bedöms

5

Dagvattenutredning, Sweco 2019
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planens genomförande inte försämra områdets kapacitet att magasinera skyfall och därmed inte
försämra situationen nedströms.

Konsekvenser
Marken kommer till stor del att hårdgöras. Dock kan de nya allmänna platserna utformas på ett sätt så
att en ökad rening uppnås och att stora skyfall kan tas om hand.

Nollalternativet

Troligen inga riktade åtgärder för rening av dagvatten om inte fastigheten bebyggs enligt gällande
detaljplaner DP226B och DP 2006/20008.

Planbestämmelser
b1

Marken får byggas under med garage. Vid underbyggd gård ska bjälklaget vara
planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter, PBL 4 kap.11§ 1st. 1p

b5

Bostadsgård får byggas under med en våning. Vid underbyggd gård ska bjälklaget vara
planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter. PBL 4 kap. 16§ 1st 1p

Geoteknik och grundvatten
De obebyggda delarna av planområdet utgörs idag huvudsakligen av asfalterade ytor, grusade ytor och
stenbelagda ytor. Området är i princip plant med marknivåer som varierar mellan +15,8 i nordöst till
+13,6 i sydväst.
Sonderingar och provtagningar utfördes av Sweco mellan 21-24
maj 2019. Bergöverytan bedöms variera mellan +1,6 och + 6,9 i
de undersökta punkterna. 7
Då området är i princip helt plant föreligger ingen risk för ras
eller skred med nuvarande höjdsättning.
Grundläggning av nya byggnader föreslås ske med slagna
betongpålar. Källare som förläggs under grundvattennivå bör
utföras vattentäta och dränering runt byggnader bör placeras så
att den inte sänker grundvattennivån.
Vid rivning av befintlig centrumbyggnad bör befintliga pålars
lägen mätas in för att kunna anpassa placeringen av nya pålar. 8

Bild 41. Jordartskarta, SGU

För schakter djupare än 2,5 meter bedöms spont behövas. Spont kan även behövas för grundare
schakter om utrymme för slänter saknas. Uppfyllning av kringliggande mark bör minimeras. 9

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Sweco 2019-07-03
Projekterings-PM Geoteknik, Sweco 2019-07-02
9
Projekterings-PM Geoteknik, Sweco 2019-07-02
7
8
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Då föreslagna byggnader bör grundläggas på pålar och innegårdar förlagda delvis ovan pålade garage
föreligger risk för differentialsättningar mot kringliggande mark om uppfyllnad sker runt byggnader
vid exempelvis trappor och entréer. 10
Då underliggande lera är normalkonsoliderad mot djupet medför det att all lastökning kommer ge
sättningar. Lastökningen kan även bestå av en sänkning av grundvattennivån. 11
De äldre byggnaderna på södra sidan av Apoteksvägen samt inom planområdet bedöms vara
grundlagda direkt i mark och är därmed känsliga för sättningar och vibrationer i samband med
byggnation och då främst vid installation av pålar, spont och i samband med schaktning.12
En riskanalys har upprättats där förslag till kontrollåtgärder samt tillåtna vibrationsvärden tagits fram
för de byggnader som bedöms påverkas av framtida byggnationer.13

Grundvatten
Grundvattennivåerna har mätts genom korttidsobservationer enligt nedanstående tabell. Resultatet
indikerar på att grundvattenytan faller av något mot väster.14

Bild 42. Tabell från Markteknisk undersökningsrapport, Sweco 2019

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet har idag ett antal serviser till dagvattennätet. Enligt Roslagsvatten AB ska de befintliga
serviserna användas i första hand. Dagvattnet rinner sen vidare mot Knivstaån via dagvattenledningarna i en sydvästlig riktning.
Det dagvatten som rinner från tak ut mot gata kan hanteras i gatan. Utkastare på fasad ska leda vatten
till regnbäddar. Träd som planteras i gata förses med skelettjordar och regnbäddar. Den större parken
utformas så att större flöden kan fördröjas.
Planområdet ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna. Arbete pågår för att möjliggöra en
anslutning till Käppala förbundets reningsverk. Medan det arbetet pågår ses det befintliga
reningsverket över för att se om kapaciteten kan utvidgas något. Detaljplanens föreslagna bebyggelse
Projekterings-PM Geoteknik, Sweco 2019-07-02
Projekterings-PM Geoteknik, Sweco 2019-07-02
12
Inledande geoteknisk utredning, Bjerking 2009
13
Riskanalys med avseende på vibrationsalstrande arbeten, Seco 2019-06-14
14
Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Sweco 2019-07-03
10
11
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är förhållandevis liten och utbyggnad kommer att ske i etapper under flera års tid och bedömning har
gjorts att den föreslagna bebyggelsen kan anslutas till va-nätet.
Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan
ordnas.

El, tele, bredband och uppvärmning
El
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. Det finns en transformatorstation i
planområdets nordöstra hörn. Vattenfall Eldistribution AB har gjort bedömningen att den befintliga
transformatorstationen räcker för att försörja den nya bebyggelsen. Eventuell flytt/förändringar av
befintliga elanläggningar ska utföras av Vattenfall Eldistribution AB, men bekostas av exploatören.

Fjärrvärme
Det finns fjärrvärmeledningar inom och omkring planområdet.
Fjärrvärmeledningen som ligger i Gredelbyvägen kräver ett skyddsavstånd på minst 2, 6 meter till
bebyggelsen. Enligt plankartan är avståndet till närmsta bebyggelsen 2,7 meter.

Avfall
Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. Verksamheter
inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt. Vid
nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. Soputrymmen
ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar utan backande
rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med funktionsnedsättning
obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i efterföljande
bygglov.

Planbestämmelser
U1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, PBL 4 kap. 6§

Störningar
Buller
Vid planläggning ska lokalisering av bebyggelse ske med hänsyn till bullstörningar, PBL 2 kap. 4 §
och 5 §. Ett byggnadsverk ska också ha de tekniska egenskaper som är viktiga för skydd mot buller,
PBL kap 8. 4 §.
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) innehåller riktvärden för
utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. I förordningen anges att buller
från spårtrafik och vägar inte bör överstiga
- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden
En bullerutredning har tagits fram av Sweco, daterad 2018-06-21, reviderad 2019-09-04 för att
tydliggöra bullersituationen inom planområdet. En komplettering har gjorts 2020-02-21 med
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beräkningar baserat på maxlängder på tågen i prognoserna. Detta på grund av att den planerade
utbyggnaden av järnvägen är i ett så pass tidigt stadium och prognoserna kan anses som allt för osäkra.
En högre beräkning säkrar upp för dessa osäkerheter och säkerställer bra bostäder ur bullersynpunkt.
Kv. A:
Den norra fasaden får beräknade ekvivalenta ljudnivåer överstigande 60 dB(A)och vid fasaden
västerut, mot järnvägen överskridande 65dB(A). Det omöjliggör planering av mindre , enkelsidiga
lägenheter på ungefär halva fasaden.
På den del av fasaden där 65 dB(A) överskrids förutsätts genomgående lägenheter, där minst hälften
av bostadsrummen har tillgång till motsatt fasad, vilket inte är möjligt i denna utformning av huset.
De maximala ljudnivåerna vid byggnadens mest ljudutsatta fasader är mellan 83-88 dB(A).
Innegård uppnår inte riktlinjerna för tyst sida eller nivåer för uteplats, 55 resp. 50 dB(A). På grund av
detta bedöms kvarteret inte lämpligt för bostäder.

Bild 43 + 44. Maximal ljudnivå kv. A, Sweco 2020

Bild 45 + 46. Ekvivalent ljudnivå kv. A, Sweco 2020

Kv. B:
Fasader som vetter söderut får beräknade ekvivalenta ljudnivåer som överskrider riktvärde 60 dB(A)
med högst 1dB. Detta innebär att bostäder som mindre lägenheter om högst 35 kvm kan planeras här
eller lägenheter där minst hälften av bostadsrummen vetter åt en tyst sida. Tyst sida kan uppnås genom
att bullerdämpande åtgärder genomförs tex. genom bullerabsorbenter i balkongers tak eller om gården
stängs med hjälp av bullerskärm.
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Större delar av fasaderna som vetter norr- och västerut tangerar ekvivalenta ljudnivåer om 60 dB(A)
och två mindre delar överskrider riktvärdet med 1 dB(A). Här kan lägenheter utformas fritt utan
särskild hänsyn tagen till buller, förutom i hörn, där mindre lägenheter om högst 35 kvm krävs.
Maximala ljudnivåer på fasader mot innegård får beräknade värden över 70 dB(A) på stora delar av
fasaden. Men då de ekvivalenta ljudnivåerna på fasader norr- och västerut till största del inte
överskrider riktvärde 60 dB(A) hindrar detta inte bebyggelse.
De beräknade ljudnivåerna på innegård är så höga att det inte går att fritt anlägga uteplatser på
balkonger, eller gemensam uteplats på innegård utan bullerskyddsåtgärder.
Planbestämmelse läggs till som reglerar utformningen av bostäder vid högre ljudnivåer samt för att
reglera att bullerreducerande åtgärder genomförs för att kunna skapa en tyst uteplats antingen på
balkonger mot gården eller som en gemensam på gården.

Bild 47 + 48. Maximal ljudnivå kv. B + C, Sweco 2020

Bild 49+ 50. Ekvivalent ljudnivå kv. B + C, Sweco 2020

Kv. C:
I den västra huskroppen kan det vid huvuddelen av byggnaden planeras bostäder utan särskild hänsyn
till buller vid lägenheternas utformning.
Vid fasad som vetter mot Gredelbyvägen beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna till under 65 dB(A) och
medger lägenheter mindre än 35 kvm eller lägenheter med minst hälften av bostadsrummen vända mot
innegården. På vissa delar av fasaden som vetter mot innegård krävs åtgärder för att sänka maximala
ljudnivåerna för att uppnå tyst sida. Det kan regleras genom tex. ljudabsorbenter i balkongernas tak.
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De maximala ljudnivåerna vid byggnadens mest ljudutsatta fasader är mellan 78-84 dB(A). I det fall
bostäder ska planeras här så krävs det att fasaderna, inklusive fönster och ventiler, dämpar ljudet med
minst 39 dB(A) vilket regleras i bygglovet.
Uteplatser kan med fördel placeras på innegården då de största delarna får beräknade nivåer under
riktvärdet.
Planbestämmelse läggs till som reglerar utformningen av bostäder vid högre ljudnivåer.
Industribuller:
I kvarter A ses möjligheten över att ha lokaler med inlastning från lastbil som kan generera buller som
klassas som industribuller. Bullerutredningen har därför utrett dessa aspekter.
Vid Kvarter A och Kvarter B beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna från lastning vara som högst 45
dB(A) vid fasad. Detta innebär att riktvärdena för Zon A klaras vid bägge kvarteren,
För maximala ljudnivåer finns endast riktvärden nattetid. Det innebär att så länge ingen lastning pågår
mellan klockan 22-06 kommer inte riktvärden för maximala ljudnivåer att överskridas.
Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas.
Ny beräkning av ljudnivåer ska ske i och med ansökan om bygglov.

Bild 51. Ekvivalent ljudutbredning,
Sweco 2019

Bild 52. Maximal ljudutbredning,
Sweco 2019

Bild 53. Förändring vid ökade tåglängder,
Sweco 2020

Planbestämmelser:
m2

Bullerskydd ska anordnas i form av genomskinlig bullerskärm mellan huskroppar
motsvarande byggnadshöjd, mot Ostkustbanan eller annan åtgärd som gör att tyst
uteplats kan anordnas på/mot innegården. PBL 4 kap. 12§ 2p.
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m3

Där bullernivåerna överstiger 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fasad(frifältsvärde)
ska bostäder större än 35 kvm utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet är vända mot tyst sida med högst 55 dB(A) ekvivalent nivå och högst 70 dB(A)
maximal nivå utanför fasad (frifältsvärde). PBL 4 kap. 12§ 2p.

Konsekvenser
Den nya bebyggelsen kommer fungera bullerdämpande för den befintliga bebyggelsen som hamnar
”bakom” planområdet gentemot järnvägsspåren. Det kommer ske en ökning av trafiken i och med
bebyggelsen som i sin tur genererar en viss mängd buller.

Nollalternativet
Bullersituationen på platsen blir oförändrad om ingen ny byggnation sker.

Luft
Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt framtagna luftföroreningskartor
(från SLB-analys åt Östra Sveriges luftvårdsförbund) visar de beräknade års- och dygnsmedelvärdena
för partiklar (PM10) och kvävedioxid(NO2) med 2015 års utsläpp att Knivsta tätort ligger under
normvärden och miljökvalitetsmålen.

Riskbedömning
Räddningstjänst
Insatstiden för räddningstjänsten är 10 minuter. Insatstiden innebär anspänningstid, körtid samt
angreppstid. Knivsta brandstation ligger ca 1400 meter från planområdet, men det är en deltidsstation,
vilket medför en extra anspänningstid på 5 min på kvällar och helger. Utöver det ingår någon extra
minut för angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov
beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt
vara 50 m. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter detaljutformning inte medger tillräcklig
framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas enligt gällande regler.
Räddningstjänsten i Knivsta saknar stegfordon. Därför krävs att trapphusen utförs som Tr2 (förenklat;
brandsluss mellan trapphuset och lägenheterna) för att klara sig med bara en utrymningsväg från
bostaden.

Brandvatten
Planområdet kommer att anslutas till befintliga ledningar i kringliggande gator. Ledningarna är
utbyggda med konventionell brandvattenförsörjning. Roslagsvatten ansvara för att bygga ut
brandposterna enligt ”Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas geografiska områden”.
Enligt riktlinjerna ska brandposter placeras med ett maximalt avstånd om 150 m till varandra för att
kunna erbjuda erforderlig brandvattenförsörjning.
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Farligt gods
Planområdet ligger 25 meter från Ostkustbanan som är en
transportled för farligt gods.
Med anledning av detta har en riskutredning tagits fram
av Sweco2018-06-21, rev. 2019-06-17. Den anger
sammanfattningsvis:
Trafikverket planerar att i framtiden bygga ut järnvägen
med två nya spår genom Knivsta. Detta innebär att
avståndet från närmsta spårmitt blir kortare än idag, det
vill säga 25 meter till detaljplanegräns och 36 meter till
närmst belägen byggnad i Kv. A.

Bild 54. Översikt från riskutredning, Sweco
2018

Med dessa avstånd bedöms inte persontåg utgöra någon betydande risk källa för vistande personer
inom fastigheterna. En del godståg som passerar planområdet transporterar farligt gods. För tåg med
farligt gods kan urspårning leda till följdkonsekvenser i form av utsläpp av farliga ämnen. Enligt
Trafikverket förväntas godstrafiken på Ostkustbanan öka och totalt 9 godståg förväntas passera
Knivsta per dygn år 2040.
Resultatet av aktuell riskutredning framtagen av Sweco (2018-06-27, rev. 2019-06-17), visar att
risknivån på ett avstånd om ca 40 meter från Ostkustbanan är acceptabel. På ett avstånd om 30–40
meter från järnvägen ska åtgärder med anledning av risknivån vidtas så länge som det är ekonomiskt
försvarbart och praktiskt genomförbart. Sett ur ett samhällsriskperspektiv är risknivån inom
gränsvärdena och i vissa intervall över.
Med anledning av att individrisken och samhällsrisken ligger inom och i vissa fall över gränsvärden
för järnvägen krävs följande åtgärder inom planområdet:
- Entréer ska vara riktade bort från Ostkustbanan men får vetta mot riskkällan om det också finns
utrymningsvägar bort från riskkällan. Denna utrymningsväg ska inte förutsätta stegutrustning.
- Placering av friskluftsintag för ny bebyggelse ska vetta bort från Ostkustbanan, samt placeras på så
långt avstånd från denna som möjligt.
- Fasad på Kv. A som vetter mot Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material. Fönster och dörrar
ingående i fasaden ska utföras brandklassad för att bilda ett sammanhållet brandskydd.
- Ny byggnad på kv. A ska förses med nödstopp för ventilationen som minskar risken för att
byggnaden rökfylls vid en kraftig brand.
Föreslagna åtgärder bedöms vara motiverade utifrån ett kostnad-nytta-perspektiv med hänsyn till
aktuella risknivåer. Åtgärder som avsevärt försvårar exploateringen eller försämrar boendemiljön för
nybyggnationen bedöms inte vara motiverade.
Byggnadernas totala brandskydd hanteras i ansökan om bygglov i enlighet med gällande
brandskyddskrav.
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Konsekvenser
Närheten till Ostkustbanan innebär att, för att kunna bebygga kv. A med bostäder eller tillfällig
vistelse, krävs extra åtgärder för att göra platsen lämplig. Dessa åtgärder regleras med
planbestämmelser.

Nollalternativet
Riskreducerande åtgärder kommer troligen inte att genomföras om inte ny bebyggelse tillkommer.

Planbestämmelser
UTFÖRANDE
b3

Ventilation ska utföras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan samt förses med
nödstopp. Utrymningsväg ska finnas bortvänt från Ostkustbanan. Fasad mot
Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material. Fönster och dörrar ingående i
fasaden ska brandklassas. PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p.

b4

Ventilation ska utföras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan. Utrymningsväg
ska finnas bortvänt från Ostkustbanan. PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p.

m1

Anläggning för stadigvarande utevistelse får ej finnas mot Ostkustbanan. PBL 4 kap.
12§ 1p.

GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande.
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning,
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.

Organisation och tidplan
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Kommunfullmäktige hösten år 2019.
Samråd – Vinter 2018
Granskning – Höst/vinter 2019 samt vår 2020
Antagande – Sommar 2020
Laga kraft – Sommar 2020
Påbörjande utbyggnad av gator och ledningar 2021
Påbörjande av uppförande av bebyggelse inom kvartersmark 2021
Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas.

Arbetsfördelning
Knivsta kommun ansvarar för att gator, parker och andra kommunala anläggningar byggs ut samt
ansvarar för drift och underhåll av dessa.
Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförandet av
detaljplanen.
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Respektive byggherre ansvarar för genomförandet av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och
underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för.
Knivstavatten AB (dotterbolag till Roslagsvatten AB) är huvudman för den allmänna Va-anläggningen
i Knivsta kommun. Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för drift och underhåll av den allmänna
Va-anläggningens ingående delar som ledningar, brunnar, ventiler, pumpstationer m.m.
Där utöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar i
området.

Ansvarsfördelning:
o

o
o
o
o

o

Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för
o upprättandet detaljplan
o drift och underhåll av allmän platsmark
o utbyggnad av allmän platsmark
Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för
o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn.
Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för
o träffande av exploateringsavtal
Knivstavatten AB ansvarar för
o drift och underhåll av den allmänna Va-anläggningen
Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för
o uppförande, drift och skötsel av nybyggnation inom kvartersmark
o utförande av mätningar, undersökningar och andra kontroller inom kvartersmark
enligt bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning.
o rapportering av eventuella markföroreningar till tillsynsmyndighet
o bekostnad av de arkeologiska utredningar som är nödvändiga
o lokal fördröjning och rening av dagvatten inom fastigheten innan det når Vahuvudmannens ledningar
Lantmäterimyndigheten ansvarar för
o erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättsåtgärder, på initiativ
och bekostnad av ägaren till stamfastigheten samt eventuell köpare av styckningslott

Tekniska åtgärder
Vatten och avlopp
VA-huvudmannen upprättar förbindelsepunkt för allmänna VA-ledningar i fastighetsgräns.
Byggherren ansvarar för anläggande av VA-installation inom respektive fastighet.
Exploatören/fastighetsägaren måste skicka in VA-anmälan och betala anläggningsavgift enligt
gällande taxa innan de får ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-huvudman gör
inkopplingen till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VAhuvudman.
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Ledningar
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. För
eventuella ledningsflyttar inom kvartersmark ansvarar respektive exploatör.
Följande ledningsägare har ledningar inom planområdet enligt ledningskollen.se:
Borderlight AB, Ip-Only, Lindén data Internetwork AB, Roslagsvatten AB, Skanova-Geomatik,
Vattenfall AB Heat Nordic, Vattenfall Eldistribution AB.
Det kan finnas ytterligare okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det åligger byggherren att
undersöka om ytterligare ledningar finns.
Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras
innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare
under byggtiden.
Eventuell flytt av ledningar som är nödvändig för att kunna genomföra detaljplanen bekostas av den
part som initierar flytten och regleras av separat avtal mellan fastighetsägare, byggherrar och
ledningsägare.

Dagvatten
Dagvatten ska tas om hand så att det i största möjliga utsträckning efterliknar naturens hantering av
nederbörd. Det ska ske i flera steg där det första sker genom Lokalt Omhändertagande av Dagvatten
(LOD) på bostadsgårdarna. Dagvatten som rinner från tak ut mot gata leds till växtbäddar på
förgårdsmark för att sedan ledas till gatans växtbäddar för rening och fördröjning. Övrigt dagvatten
ska renas och fördröjas lokalt inom fastigheten. Fördjupade dagvattenutredningar behöver ske för
respektive tomt i samband med exploatering.

Markföroreningar
Markföroreningar saneras i samband med exploateringen. Viktigt med efterhanteringen av massorna
då olika platser kan ha olika föroreningsgrader. Önskvärt är att det tas samlingsprover på de olika
massorna innan de lämnar området. Detta eftersom det beroende på föroreningsbild ska hanteras på
olika sätt.
För att helt säkerställa att källan för nedbrytningsprodukter av klorerande lösningsmedel inte längre
finns kan ytterligare kompletterande grundvattenprov hämtas inom en 6-12 månaders period.
Konstateras det då att halterna ökat kan utredning gällande lokalisering av föroreningskällan komma
att bli aktuell.

Geoteknik
Framtaget projekterings-PM ska användas under byggskedet

Riskreducerande åtgärder
Med anledning av att individrisken och samhällsrisken ligger inom och i vissa fall över gränsvärden
för järnvägen krävs följande åtgärder inom planområdet:
- Entréer ska vara riktade bort från Ostkustbanan men får vetta mot riskkällan om det också finns
utrymningsvägar bort från riskkällan. Denna utrymningsväg ska inte förutsätta stegutrustning.
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- Placering av friskluftsintag för ny bebyggelse ska vetta bort från Ostkustbanan, samt placeras på så
långt avstånd från denna som möjligt.
- Fasad på Kv. A som vetter mot Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material. Fönster och dörrar
ingående i fasaden ska utföras brandklassad för att bilda ett sammanhållet brandskydd.
- Ny byggnad på kv. A ska förses med nödstopp för ventilationen som minskar risken för att
byggnaden rökfylls vid en kraftig brand.

Markägoförhållande
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras.
Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av ägaren till stamfastighet eller köpare av
styckningslott.
Det kan bli aktuellt att dela fastigheterna genom s.k. tredimensionell fastighetsbildning.
En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla
krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning.

Konsekvenser för fastigheter inom planområdet
Detaljplanen berör följande fastigheter:
Gredelby 21:1
Särsta 12:1
Gredelby 21:3
Gredelby 1:3 (delvis)
Särsta 3:1 (delvis)
Gredelby 21:1
Privatägd fastighet inom planområdet där kvartersmark styckas i egna fastigheter. Allmän platsmark
regleras till Gredelby 1:3 eller Särsta 3:1.
Särsta 12:1
Privatägd fastighet inom planområdet som planläggs som kvartersmark. Allmän platsmark regleras till
Särsta 3:1.
Gredelby 21:3
Privatägd fastighet inom planområdet där torget planläggs som allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap. Allmän platsmark regleras till Gredelby 1:3 eller Särsta 3:1.
Gredelby 1:3 (delvis)
Kommunägd fastighet angränsande till planområdet. Gatumark som omger planområdet.
Särsta 3:1 (delvis)
Kommunägd fastighet angränsande till planområdet. Gatumark som omger planområdet.

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter
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Där servitut inte redan finns för infart och parkering ska det upprättas för att säkra tillgång för:
- Gredelby 21:4 att använda kv. C för infart samt parkering.
- Kvarter A att använda infart på kv. B för infart till parkering och garage.
Servitut 0330-11/7 kommer att behöva ändras genom fastighetsreglering. De delar av servitutet som
ligger inom detaljplanen bör tas bort då ytorna ersätts med allmän plats mark och vissa delar bebyggs
och utsläcks därmed.

Ansökan om lantmäteriförrättning
Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av
planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av
ledningsrätt.

Ekonomi
Detaljplanen har bekostats via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift tas ut i samband
med bygglov för den byggrätt som planen medger. Kommunen genomför utbyggnaden av allmän
platsmark inom planområdet på markägarens/exploatörens bekostnad. Markägaren/exploatören
genomför och bekostar aktuella byggnadsåtgärder och eventuella ledningsflyttar inom planområdet.
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och dagvatten.
När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt
lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger
fastigheten enligt då gällande Va-taxa. Om fastigheter byggs ut eller ändrar ändamål finns skyldighet
att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagna, Allmänna bestämmelser för vatten
och avlopp, ABVA.

Avtal
Plankostnadsavtal
Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen och Genova Redito
Holding AB.

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen kan antas.
Avtalet ska reglera anläggande av allmän plats, övriga gemensamma anläggningar,
kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m.
Exploateringsavtalet innehåller sammanfattningsvis:
- Definition av exploateringsområdet
- Vilka kvalitetsprogram och/eller riktlinjer som ska följas vid exploateringen
- Marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören
- Exploatören överlåter utan ersättning de delar inom fastigheten som i detaljplanen
utgör allmän plats till kommunen
- Fastighetsbildning
- Tillträde och nyttjanderätt
-Utförande och bekostande av allmänna anläggningar
- Exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för anläggande av
allmän plats.
- Utförande och bekostande av övriga anläggningar
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- tex. dagvatten, parkering, avfallshantering mm.
- Villkor under byggtiden/genomförande
- Administrativa kostnader, säkerhet, medfinansieringsersättning
- Övrigt
-Tex. relationshandlingar, tvist, överlåtelse av avtal.

Bygglovavgift
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen.
Bygglovavgiften debiteras enligt gällande taxa.

Rätt till ersättning
Om en detaljplan ändras innan genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom
planområdet rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför (Plan- och
bygglag (2010:900 14 kap 9 §). Den som vill begära ersättning måste göra detta inom två år från den
dag då planbeslutet vann laga kraft (Plan- och bygglag (2010:900) 15 kap. 5 §).

Administrativa frågor
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. PBL 4 kap. 7§

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte
ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla,
men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis
förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §.

MEDVERKANDE I PROJEKTET
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med
Genova Property Group
Redito Property Investor
KOD arkitekter
Sweco

KOMMUNFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadskontoret

Moa Odin
Planchef

Elin Hedström
Planhandläggare

47
Samhällsbyggnadskontoret

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013

Gestaltningsprogram
för Kvarteret Segerdal
i Knivsta centrum
Detaljplan för del av Kvarteret Segerdal
Särsta 12:1, Gredelby 21:1, 21:3
Knivsta kommun, Uppsala län
19-02-2020
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“Modins trädgård”

Bakgrund
Knivsta är del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala och, med vision om att
befolkningen ska öka från dagens drygt 18 000 till 25 000 invånare, en utav
Sveriges snabbast växande kommuner. Från en liten socken omgärdad av
bondbyar växte Knivsta till en tätort när järnvägen drogs genom området år
1865. Den nya kopplingen från Knivsta till Stockholm och Uppsala bidrog till att
industrier utvecklades och ortens befolkning ökade. Förutom de tjänster som
uppstod i anknytning till järnvägsstationen etablerades ett sågverk, tegelbruk,
mejeri och små lokala handelsverksamheter. Under senare delen av 1900-talet
övergick orten framförallt till ett pendlarsamhälle och en alltmer tätare bebyggelse
uppstod kring järnvägen, med en majoritet av de boende som arbetar i Uppsala,
Stockholm eller Arlanda.
Den befintliga centrummiljön präglas av en omväxlande bebyggelse som speglar
Knivstas utveckling i olika perioder. Området saknar dock en sammanhållen
stadsstruktur som väver samman det befintliga och skapar möjligheter för
tillkommande bebyggelse. En fortsatt ökad befolkning innebär en efterfrågan på
bostäder och service samt ett behov av att utveckla platsen invid kommunhuset
och tågstationen till en stadskärna som tydligt annonserar kommunens centrum.
I Vision 2025, som antogs 2013 av Knivsta kommuns kommunfullmäktige,
beskrivs ambitioner att utveckla Knivsta till en modern småstad med en större
del av befolkningen arbetandes i Knivsta.
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helhetsgrepp om kvarteret. Fastigheterna ägs av Genova Property Group och
Redito Property Investors. Under det inledande arbetet med planen togs även
delar av fastigheten Gredelby 21:3, där kommunhuset står, in i planområdet.
Detaljplanen för fastigheterna heter Kvarteret Segerdal och i planförslaget gäller
planläggning för bostäder, parker och centrumändamål och skapar möjligheter
till en mer stadslik centrumkärna samt en förtätning i direkt anslutning till
järnvägsstationen.

Status och syfte		 					

Gestaltningsprogrammet förtydligar och säkerställer kvaliteter i gestaltningen av
byggnader, kvartersmark och allmän platsmark. Genom att föreslå, tydliggöra och
illustrera önskade kvaliteter i det nya området utgör det riktlinjer i projektet efter
planskedet och fungerar som stöd för projektering och bygglovbeslut.

Mål										
Målet med gestaltningsprogrammet är att stärka Knivsta centrums identitet och
karaktär i enlighet med kommunens vision om att skapa en levande, modern
småstad, samt öka kvaliteterna vad gäller rörelse, tillgänglighet och en aktiv
centrumkärna.
Den byggda miljön i Knivsta centrum ska tillföra nya värden genom:

”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.”

- En tydlig stadsmiljö med bibehållen småstadskaraktär och förutsättningar för
ett gott stadsliv för boende och besökare.
- Plats för grönska och ekosystemtjänster i tätorten.

Denna vision är grunden till Knivstas utveckling och utgångspunkt i arbetet med
den kommunövergripande översiktsplanen. Vidare beslutade Kommunstyrelsen
i december 2016 att ge positivt planbesked på fastigheten Särsta 12:1. Under
våren 2017 inleddes diskussioner med fastighetsägaren till Särsta 12:1
samt med intilliggande fastighet Gredelby 21:1 om att påbörja planläggning.
Planområdet utvidgades då till att inkludera båda fastigheterna för att få ett bra

- En ny bebyggelse som ingår i en helhet och samspelar med topografi,
befintlig skala och täthet.
- En stadsmiljö med långsiktiga och hållbara värden.

Från pendlarsamhälle till småstad
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Knivsta centrum idag

				
I Knivsta centrum finns byggnader från olika tider och i olika stilar. Centrumområdet
har framförallt vuxit fram kring järnvägen med trä- och tegelbyggnader från
sekelskiftet, bostadshus, affärs-, apoteks- och posthus från början av 1900-talet
och ett kommunhus från 2012.
Närmast tågstationen karaktäriseras miljön av de gamla stationshuset från 1865
och av fyra gamla centrumgårdar med stora, faluröda bostadshus samt Modins
affärshus från början av 1900-talet. Den låga och tämligen glesa bebyggelsen
längs Centralvägen avslutas med det höga kommunhuset, vidare planeras för mer
och högre bebyggelse norr om Staffansvägen i Sågverksområdet. De byggnader
som kantar Centralvägen ligger indragna från vägen på lika avstånd och bildar ett
rakt fasadliv med generös förgårdsmark där stora lövträd växer.
Knivstas gamla huvudgata, Apoteksvägen, är en viktig del av centrumområdet
och har fått sitt namn från det gamla apoteket som uppfördes 1917-1918.
Förutom apoteksbyggnaden och den gamla posten från 1934, var det först
på mitten av 40-talet som bebyggelsen längs vägen tog fart och senare
byggdes på i och med centrumbyggnaden från 1969 (ombyggd 1995).
Idag karaktäriseras Apoteksvägen av större centrumanläggningar närmare
järnvägen och småhus längre österut samt en stor markparkering i anslutning
till kommunhuset.
Knivstas befintliga centrum sett från Gredelbyvägen (5 på karta, sid. 5) Foto: Kod Arkitekter.

Kommunhuset uppfört 2012,
Centralvägen/Staffansvägen (1 på karta,
sid. 5) Foto: Kod Arkitekter.

Modins Järnhandel, uppfört av bröderna Det gamla apoteket uppfört 1917-1918
Modin 1909, Centralvägen (2 på karta,
Apoteksvägen (3 på karta, sid. 5)
sid. 5) Foto: Knivsta kommun.
Foto: Kod Arkitekter.

Den gamla posten uppfört 1934,
Apoteksvägen (4 på karta, sid. 5)
Foto: Kod Arkitekter.

Centrumbyggnaden från 1969, ombyggd
1995, Apoteksvägen/Gredelbyvägen
(Planeras att rivas) Foto: Kod Arkitekter.
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I korsningen Apoteksvägen/Forsbyvägen ligger ett litet torg som ramas in av en
lång rödputsad centrumbyggnad med sadeltak samt en liten affärslokal på en
våning. Byggnaderna uppfördes 2005 enligt en plan från 1990-talet.
7

Stadsbyggnadsåtgärderna i samband med centrumförnyelsen på 2010-talet
har dock medfört att Knivstas centrum har förskjutits norrut. Den nedre delen
av Staffansvägen, som ligger närmast järnvägen, präglas framförallt av nya,
högre byggnader med kommunhuset som stod klart 2012. Därtill uppfördes
bostadshus i 3-4 våningar i modern stil med putsade fasader i rött, gult och grått.
Både Staffansvägen och dess parallellgata mot norr, Klyvargatan, är breda och
öppna med tydliga siktlinjer. Längs Staffansvägen mot norr ligger ett stort torg
kantat av moderna bostadshus samt Willys mataffär mitt emot kommunhuset.
Sågverkstorget är, som nämnt, planlagt med ytterligare bebyggelse men som
ännu inte fardigställts.

Sågverkstorget

9
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Med flera stora, öppna ytor upplevs den befintliga centrummiljön som ödslig
och vittnar inte om en ort i tillväxt och utveckling. Det finns ett behov av en
mer sammanhängande stadsstruktur med fler dynaminska mötesplatser och
livliga stadsrum. Som granne till kommunhuset och tågstationen står Kvarteret
Segerdal bokstavligen i centrum för denna utveckling. Platsen utgörs idag av en
parkeringsplats och två centrumbyggnader med mestadels outhyrda lokaler, men
i och med den nya detaljplanen som tas fram för Kvarteret Segerdal så möjliggörs
en varierad bebyggelse med bostäder och verksamheter samt nya gatustråk och
gröna parker.
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Putsade bostadshus längs med
Staffansvägen (7 på karta ovan)
Foto: Knivsta kommun.

n

e
väg

teks

Apo

4

5

Bef.
centrum

3

N

Markparkering och kommunhuset sett
från Apoteksvägen, ingår i planområdet
för Kv. Segerdal (6 på karta ovan)
Foto: Kod Arkitekter.

6

Illustration av planerad bebyggelse i Kvarter Segerdal som en koppling mellan det nya
Sågverkstorget och det gamla centrumet.

Bostadshus längs med Sågverkstorget,
tydliga siktlinjer.
Foto: Kod Arkitekter.

Putsade bostadshus vid nedre
Staffansvägen (8 på karta ovan)
Foto: Kod Arkitekter.

Putsade bostadshus uppförda 2011 vid
nedre Staffansvägen (9 på karta ovan)
Foto: Kod Arkitekter.

Stadsbyggnadsvision
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Att skapa gemensamma platser i staden

När Knivsta planeras att utvecklas ytterligare behövs ett mer definierat centrum
som binder ihop det gamla med det nya och skapar fler dynamiska mötesplatser.
Detaljplanen för Kvarter Segerdal tillför en sekvens av varierade stadsrum och
gröna platser. Segerdal kommer att bli Knivstas nya hjärta och stadskärna och
utgöra pusselbiten som länkar samman det nya Sågverkstorget med den äldre
mer småskaliga centrumplatsen vid korsningen Apoteksvägen-Forsbyvägen.
Kvarteren i Segerdal ska tydligt annonsera kommunens centrum: En plats för
både boende och besökare. I den nya planen prioriteras mellanrummen som
ger möjlighet till lek, rekreation och stadsliv. De nya stråken och platserna är till
för gångtrafikanter och cyklister snarare än för bilar. Förutom bostäder kommer
kvarteret Segerdal att bestå av torg, gågator, gröna stråk och små gemytliga
offentliga platser. Vid kommunhuset och Modins gamla järnhandel skapas en
park med trädgårdskänsla och längs med Apoteksvägen uppförs en mindre park i
söderläge. Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med sittplatser och planteringar,
där det finns gott om platser att slå sig ner för att titta på folk som passerar förbi.
I bottenvåningarna ska det finnas möjlighet till att etablera verksamheter så som
butiker, kaféer, gym och arbetsplatser m.m.
Den tillkommande bebyggelsen ska vårda det befintliga och tillföra platser och
stråk som stärker Knivstas identitet som en levande småstad. Det är viktigt att
området speglar Knivstas själ och vårdar de byggda minnen som finns kvar men
samtidigt skapar möjligheter för den växande, moderna småstaden.
Illustration av planerad bebyggelse och parken
framför kommunhuset, Kod Arkitekter.

Gröna gårdar (Ref: Paraden, Kod
Arkitekter). Bild: Kod Arkitekter.

Levande gaturum (Ref: Roslags Näsby,
Kod Arkitekter). Bild: Kod Arkitekter.

Flexibel och grön förgårdsmark
(Ref: Vallastaden). Foto: Kod Arkitekter.

Höga entrévåningar
(Ref: Rosteriet, Kod Arkitekter). Foto:
Måns Berg.

Grönskande parker (Ref: Johan Helmich
Romans park Stockholm).
Foto: Kvinsta kommun.

Illustrationsplan
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02. Analys och ambition

Analys av platsens förutsättningar
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Två skalor

s
Willy

I norr angränsar Segerdal mot storskalig ny bebyggelse med stora torgrum
medan det öster- och söderut är den mindre skalan som dominerar, med äldre
centrumbebyggelser och villor.
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Sol och buller kommer från samma riktning och den tillkommande bebyggelsen
ska skydda boende från höga ljudnivåer men samtidigt utnyttja soliga lägen
optimalt.
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En koppling
En förutsättning för planarbetet är att skapa en koppling mellan Sågverkstorget
och det gamla centrumet längs Apoteksvägen.
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Analys av befintlig miljö
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Hållbarhetsinventering: Befintliga värden och förutsättningar		
För att få en bild av styrkor och svagheter i de offentliga rummen i Knivsta har
en enkel hållbarhetsinventering tagits fram. Metoden går ut på att inventera
miljöer ur sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv för att kunna bedöma
vilka områden som behöver stärkas upp. Målet är en bra balans och många
synergieffekter mellan de olika parametrarna.

Sociala värden: Dynamiska mötesplatser, torg och stråk
Knivsta idag: Osammanhängade, fragmentariskt, storskaligt, saknas
naturliga mötesplatser.

lbyväg
en

Ekonomiska värden: Var finns en lokal ekonomi?
Mindre verksamheter i korsningen Apoteksvägen-Forbyvägen, 		
centrumhuset står tomt förutom Systembolaget, Postnord och 		
Familyhouse.
Lokaler i ny bebyggelse vid torg: Willys, Kommunhus, m.m.
Arbetsplatser saknas förutom i kommunhuset, inget tydligt huvudstråk
eller centrumplats.

Grede

Ekologiska värden: Kyrkbacken, gatuträd, fickparken bredvid Willys.
Mycket grönt runt om centrum men mindre i de centrala delarna.
vä
tral
Cen
gen

Där sociala, ekonomiska och ekologiska värden överlappar finns störst potential
för ett välfungerande stadsliv.
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Sociala värden
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Ekologiska värden

Ambition med tillkommande bebyggelse
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Koppla ihop och förstärk värden					
Målet med den tillkommande bebyggelsen är att utifrån det befintliga tillföra fler
synergier mellan sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Knivstas tillgång
och närhet till stora grönområden är en bidragande faktor till kommunens
attraktivitet. Nybyggnationen som föreslås sker därför inte på bekostnad av ytor
som är skyddade eller anses besitta högt ekologiskt värde. Den tillkommande
bebyggelsen bidrar istället till att skapa fler gröna platser i centrum genom trygga
och soliga parker och stadsrum med välfungerande ekosystemtjänster.

Sociala värden: I planförslaget tillkommer flera mötesplatser, framförallt
en park i anslutning till kommunhuset och Modins Järnhandel samt en
mindre fickpark på Apoteksvägen, mittemot det gamla centrumet. Den
nya lokalgatan skapar även en koppling mellan det gamla centrumet
och det nya Sågverkstorget vilket aktiverar både Apoteksvägen och 		
stråket som går från tågstationen mot Gredelbyvägen.

Grede

lbyväg
en

Ekonomiska värden: Den planerade bebyggelsen möjliggör flera lägen
för centrumverksamheter, främst ut mot Apoteksvägen, parken och
kommunhuset. Den nya lokalgatan som startar vid Apoteksvägen leder
upp mot Sågverkstorget och de butiker som ligger där. I kvarteret 		
närmast Centralvägen skulle det även kunna vara kontor eller hotell i de
övre våningarna.
vä
tral
Cen
gen

Ekologiska värden: Grönskande parker. Förgårdsmark med planteringar,
växtbäddar och fler gatuträd samt trädgropar med markgaller.
Gröna bostadsgårdar.
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Tillskottet och sammansättningen av byggnader och dess funktioner, verksamheter
samt allmänna platser så som parker och torg, gator och stråk, bidrar i att
förmedla bilden av stadens identitet som:
N

“En modern småstad med ett levande grannskap och välfungerande
ekosystemtjänster”
- Ur ´Vision 2025´

Sociala värden

Ekonomiska värden

Ekologiska värden

Ekosystemtjänster
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‘Ekosystemtjänster’ innebär livsnödvändiga tjänster som naturen tillhandahåller
helt gratis, så som träd och växtbäddar. Dessa är viktiga för staden eftersom de
hjälper till att stötta den biologiska mångfalden, filtrerar vatten, främjar hälsa och
sociala interaktioner samt bidrar till att försölja människors mat-, material- och
energikonsumtion m.m.

Dagvattenhantering: Låt naturen göra jobbet
Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö och ska utformas så
att de ger så många ekosystemtjänster som möjligt. Dagvatten utnyttjas som
en resurs för träd och grönska och infiltrerar planteringsytor och trädgropar på
förgårdsmarken i varje kvarter. Vid kraftiga regn fördröjs dagvatten i skålformade
grönytor utanför kommunhuset. Dagvatten från tak och gårdar kan även ledas till
innergårdar och infiltreras på dess grönytor.

Förgårdsmark som bidrar till stadslivet

lbyväg
en

Det ska vara två meter förgårdsmark mellan byggnad och gångbana för att skapa
möjlighet för möblering, cykelparkering och planteringar, för ett mer levande
gaturum. Förgårdsmarken närmast bostäderna kan efter behov utformas mer
eller mindre offentlig. För bostäder i markplan kan förgårdsmarken användas
som uteplats som bildar en bufferzon mot gatan, medan lokaler kan förlänga
sina verksamheter ut på förgårdsmarken genom t.ex. uteservering.

Grede

Bostadsgårdar

gen

vä
tral
Cen

Innergården är en gemensam plats där boende möts för lek och rekreation.
Gårdsmiljöerna ska utformas väl estetiskt och funktionellt, gärna
trädgårdsliknande med rumsbildande planteringar för olika funktioner och
aktiviteter. Bostadsgårdar ska struktureras så att det finns tillgång till både sol
och skugga. Rekommendationen är att en plats på gården är solbelyst minst tre
timmar mellan klockan 9-17 vid vårdagjämning och att någon del av gården är
solbelyst minst fem timmar mellan klockan 9-17 vid vårdagjämning.
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Kvarter som väver samman staden
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Tre kvarter
Tre robusta kvarter bygger den nya stadsstrukturen kring det offentliga rummet.
Kvarterens hörn hålls slutna medan husen delas upp genom förskjutningar och
öppningar. Detta tillför en dynamik i stadsrummen och en anpassing till befintlig
bebyggelse. Öppningarna i kvarteren ger också ljus till gårdar och ger utblickar
mot gator och torg. Kvarterens form skyddar från buller och skapar plats för
gröna, privata gårdar vilket skapar goda boendemiljöer.

Sågverkstorget
rum
stads
stora a fasader
lång

Småskaliga stadsrum
De nya kvarteren ger täta gaturum som mynnar ut i gröna, offentliga platser.
Från det vidsträckta Sågverkstorget trappas gaturummet ned till en ny lokalgata,
som en förlängning av det gångstråk som sträcker sig genom Sågenområdet.
Gaturummet avslutas i en södervänd liten park, där lokalgatan och parken skapar
en koppling till den gamla centrumplatsen. Mellan kommunhuset, Modins hus och
den nya bebyggelsen bildas också ett park med närhet till järnvägsstationen.
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Gån

Kvarteren i Segerdal ges en sammanhållen gestaltning och en kontinuerlig
takfotshöjd. Fönstersättningen ska vara harmonisk. Bottenvåningarna ska
ge möjligheter till bostäder och centrumverksamheter. Variation till fasader
och gaturum ges genom förskjutningar i fasadliv samt möjlighet till takkupor,
kungsvåningar och indragna terrasser. Varje byggnad får en egen karaktär av
kulör, material och detaljering, se vidare i ‘Utformning av kvartersmark’.
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Programmering och trygghet
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Plats för aktiviteter i det offentliga rummet
De nya platserna som tillförs i centrala Knivsta är placerade i de bästa lägena för
sol under hela dagen där människor kan mötas, leka och vila. Genom en blandning
av bostäder och verksamheter bildas flöden av människor som passerar och
gaturummet blir en tryggare plats att vistas i.

n

GÅG

GA

ATA

TAS
MÖTEATKEAR

TA

YO

TTA

ELU

M

SEL
VIG HI
I-C

ENS

OG E BOND
DIAL KAFFG

ND

GRÄ

ING
LLN NING
STÄ
IS
AD UT MODEV
RKN

MA
T
JUL
NHE
AD LLMÄ
N
K
A
AR

LE

TA

IT
S
VILA

RA
ALL
SKV NA

e
väg
tral

Cen

Tillgänglighet

n

I den offentliga miljön ska hänsyn tas till behoven som personer med funktionsvariationer har genom bl.a:
- Skyltning
- Materialval
- Sittmöjligheter
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Säkerhet och trygghet
Den faktiska säkerheten samt den upplevda tryggheten i det offentliga rummet
ska beaktas vid utformning av den fysiska miljön genom bl.a:
- Överblickbara och upplysta utemiljöer utan mörka vrår
- Gång- och cykelvägar med god belysning
- Bottenvåningar med verksamheter som stimulerar till en säker miljö även under
kvällstid
- Upplysta bostadsentréer och bostadskomplement som vänds mot omgivande
gaturum

AS
SYBNORG

SNÖ

Platserna har dessutom potential att rymma många sorters aktiviteteter och
det är viktigt att bejaka invånarnas egna initiativ till användning. Samtidigt finns
här möjlighet för kommunen att erbjuda program som saknar en naturlig plats
i centrum, som exempelvis lekmiljöer. Kvarteret har också med sin närhet till
kommunhuset potential att bli en knutpunkt för samhällsverksamheter.
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Gator och stråk
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“En viktig del i arbetet med att åstadkomma ett hållbart transportsystem är
utformningen av den fysiska miljön. I och med att gång- och cykeltrafikanter rör
sig i relativt låga hastigheter ställs högre krav på trivsamt utformade miljöer
samt närhet mellan viktiga målpunkter. Detta leder till att människor rör sig i det
offentliga rummet och utgör ett viktigt bidrag till en levande stadsmiljö”.
- Trafikstrategi för Knivsta kommun.
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Bef. koppling för tåg

Bef. gångfartskoppling

Bef. koppling för busstrafik

Ny gångfartskoppling

Bef. biltillgänglig koppling
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Bef. koppling för cyklar
Ny koppling för cyklar

Bef. gångfartskoppling
Ny gångfartskoppling

03. Utfomning av allmänna platser

Ny lokalgata
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Materialitet
		
		
		

Mittenzon med betongplattor som samspelar med karaktären hos 			
anslutande stråk från Sågverkstorget i norr. Sidozon med avvikande
markbeläggning som samspelar med intilliggande stråk norr om 			
planområdet, linjeavvattning, trädgaller.

Växtkaraktär

Gatuträd, möjlighet att ordna uteplatser och planteringar för boenden.

ata

Gågatan kantas av flexibla zoner för antingen gående eller privata 			
uteplatser för boende. Dagvattenåtgärder som bidrar till stadsrummet genom
grönska eller visuella inslag.
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Marksten likt torgyta intill
(Sågverkstorget)

Marksten likt torgyta intill
(Sågverkstorget)

Trädgrop med markgaller

Regnträdgård

Markbeläggning på förgårdsmark som avviker
mot beläggning på allmän
platsmark

Trädgrop med
markgaller

Markbeläggning på förgårdsmark som avviker
mot beläggning på allmän
platsmark

Regnträdgård

Markbeläggning på förgårdsmark som avviker
mot beläggning på allmän
platsmark

N

Exempel på dagvattenränna
(Ref: St. Eriks). Bild: St. Eriks.

Upphöjda växtbäddar (Ref: Bostadsgård
i Köpenhamn). Foto: Knivsta kommun.

Cykelparkering (Ref: Gata i Köpenhamn).
Foto: Knivsta kommun.

Apoteksvägen
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Ambition
Trädkantad småstadsgata med olika sorters trafik som samsas. 			
		
Verksamheter och bostadsentréer ska vara vända mot gatan.
Bostad
		
Program
Gång-, cykelbana och körbar gata. Cykelparkering på förgårdsmark.
Befintliga betongplattor, befintlig asfalt. Förgårdsmark med
markbeläggning som avviker mot beläggning på allmän platsmark.

Växtkaraktär
		
		

Befintliga samt tillkommande gatuträd. Växtbäddar i marknivå som
kopplar samman träd längs med gatan. Upphöjda växtbäddar där
stuprör kommer ner som tar hand om dagvatten på kvartersmark.
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Exempel på
dagvattenhantering
på förgårdsmark.
(Ref: Norra
Djurgårdsstaden).
Foto: Kod Arkitekter.

Orienteringsfigur
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Materialitet
		

Referens Rotterdam, The CIty at Eye Level, STIPO

Apoteksvägen idag. Foto: Kod
Arkitekter

Ambition: Olika program som samsas på en bred
förgårdsmark. (Ref: Rotterdam, STIPO). Foto: Eric van Ulden.
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Illustrationsplan av Apoteksvägen
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Vy mot Apoteksvägen
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”Apoteksplatsen”
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Ambition

En grön, solig mötesplats längs med gatan.

Program

Sittplatser runt träden, cykelparkering, uteservering.

Materialitet
Trämöblering på hårdgjord eller grusad parkyta. Förgårdsmark
		
med markbeläggning som avviker mot beläggning på allmän
		platsmark.
Växtkaraktär
		

k

plan

KV.C

Karaktärsträd upphöjda växtbäddar på förgårdsmark som 		
hanterar dagvatten på kvartersmark.
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Orienteringsfigur

Exempel på sittmöbel med plantering.
Foto: Knivsta kommun.

Träbänkar (Ref: Råda torg, Mareld).
Bild: Martin Allik, Mareld.

Illustrationsplan av Apoteksplatsen

Karaktärsträd

Bostadsentréer
Aktiva fasader

Bostadskomplement

Cykelväg

Möjlig plats för lokaler

Markbeläggning på förgårdsmark som
avviker mot beläggning på allmän
platsmark.

”Modins trädgård”
Ambition
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En lummig trädgård mitt i centrum, identitetsskapande och attraktiv
för besökande. Kommunhusets förplats. Koppling till platsens historia
och Modins Järnhandel.

Program

Lekplats, flexibel gräsyta, sittplatser, planteringsytor.

Materialitet

Gräs- och planteringsytor, hårdgjorda ytor av naturliga material.
Utrustning av trä och stål. Markbeläggning på förgårdsmark som
avviker mot beläggning på allmän platsmark
Park med trädgårdskaraktär och perennplanteringar, blomstrande 		
rabatter. Vissa bevarade träd samt komplettering med vårblommande
träd eller fruktträd.
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Sektion av Modins park och Kv. B

Orienteringsfigur
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Bostadsentréer
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Illustrationsplan av Modins park

Övriga entréer
Möjlig plats för lokaler

Ivar Los park. Foto: Ivar_Los_ park_2018a Trygg och mysig belysning (Ref: Pelle
Trädgårdskänsla (Ref: Björns Trädgård). Identitetskapande och innovativ lekplats
Svanslös lekplats), www.lekplatsbolaget. Foto: Holger Ellgaard, Creative Commons (Ref: Bryggartäppan, Tor Svae), www.
se. Foto: Lekplatsbolaget
license.
lekplatsbolaget.se. Foto: Lekplatsbolaget

Offentlig konst

24(41)

”Modins trädgård” som ansluter till torget framför kommunhuset är en viktig plats
i kommunen: Det mest centrala läget och entrén till Knivsta centrum.
Knivstas identitet kan framhävas med hjälp av ett kostverk som placeras i parken
eller på torget, ett litet landmärke som möter besökare på väg till eller ifrån
tågstationen.

Skulptur “Homage to the Elm Trees” av Lies-Marie Hoffmann.
(Foto Bo Gyllander/ Lies-Marie Hoffmann)

Lekskulptur i Mejeriparken av Beatrice Hansson.

Skulptur på torget framför Centrum för Idrott och Kultur.
(Foto Bo Gyllander)

Skulpturen “Olof Thunman” av Eric Ståhl. (Foto Bo Gyllander)

Lampa för Lustigkulla förskola – Butiken Republiken i samarbete med
förskolans barn, 2018. (Foto Bo Gyllander)

Temporär ”biblioteksplats”
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Materialitet 		

Återvunnet, återvinningsbart.

Växtkaraktär

Tillfälliga planteringar i exempelvis pallkragar.

age
ll gar

Tillfälliga och utbytbara möbler t.ex. stadsodling, 		
tillfälligt kafé, serveringsvagnar, tillfälligt bibliotek, m.m.
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Denna plats ligger utanför detaljplanen men är en viktig del av stadsbilden
som genom tillfälliga aktiviteter och grönska kan bidra till området under
genomförandeskedet.
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Illustrationsplan av en temporär
plats utanför biblioteket

Aktiva fasader
Bostadsentréer
Möjlig plats för lokaler

Orienteringsfigura

Pop-up park ‘Bee Connected’
(Ref: White Arkitekter, Mareld).
Foto: White.

Utomhuscafé. Foto: Kod Arkitekter.

Stadsodling (Ref: Miljöbarometern)

04. Utfomning av kvartersmark

Byggnaders användning och placering
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Den nya bebyggelsen för Kv. Segerdal delas upp i tre kvarter som innefattar fyra
bostadshus. Under Kv. B och Kv. C planeras två nedgrävda parkeringsgarage.
I Kv. A och Kv. B är gårdarna upphöjda för att ge plats för verksamheter och bostäder i bottenplan. Ovanpå detta följer 2-5 våningar bostäder: Från traditionella lägenheter, till loftbostäder och vindsvåningar på 5-6:e plan. Bebyggelsens innehåll
ska bidra till att skapa en modern småstad och för att uppnå en social hållbarhet
efterfrågas olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar.

Kvarter A
Bebyggelsen i Kv. A hamnar närmast tågstationen och blir därmed något av det
första som möter anländande till Knivsta från tågperrongen. Byggnaden blir ett
nytt inslag bland det tidiga stationssamhällets byggnader längs Centralvägen.
Kvarteret har en upphöjd gård med verksamhet i hela bottenvåningen och möjlighet finns för verksamheter så som kontor, hotell och/eller bostäder i de övre
våningarna.

Flexibla bottenvåningar

Kvarter B
Platsen för Kv. B är idag helt oexploaterad med endast en stor, grusad markparkering framför kommunhuset. Bebyggelsen i Kv. B ska skapa en länk mellan den
äldre bebyggelsen på södra sidan om Apoteksvägen och den nya exploateringen
i norr i Sågenområdet. Kvarteret har en upphöjd gård med verksamhet i hela bottenvåningen.

Bottenvåningar ska utformas med särskild omsorg genom val av färg-, formoch material. Byggnader ska uppföras med en förhöjd bottenvåning där fri höjd
mellan bjälklagen är minst 3,5 meter. Höga fönster i bottenplan ger dels mycket
dagsljusinsläpp för boende och kan även fungera som skyltfönster om bostaden
omvandlas till verksamhetslokal på sikt. Det skapar flexibla bottenvåningar med
förutsättningar för både bostäder med loft eller verksamhetslokaler.
Bostäder och bostadsentréer i markplan bidrar till att aktivera både gaturummet
och gårdsmiljön genom att sprida ljus och värme vilket förmedlar en ökad känsla
av trygghet i staden. Entréer till bostäder, cykelrum, förråd samt andra gemensamhetslokaler ska därför förses med belysning som komplement till gatornas
ljussättning. Lokaler ska finnas främst i hörnlägen mot den nya lokalgatan, torg
och parker medan bostadsentréer placeras mot gata och utformas så att de förmedlar en kontakt mellan gaturum och innergård.

Kvarter C
Bebyggelsen i Kv. C kommer ersätta den typiska 90-tals byggnad som står där
idag. Bebyggelsen har i söder ett relativt nybyggt handelskvarter som närmsta
granne att knyta an till.

Sågverkstorget

n
väge

Det ska vara två meter förgårdsmark mellan byggnad och gata för att skapa möjlighet för möblering, cykelparkering och planteringar, för ett mer levande gaturum.

n

Förgårdsmark som bidrar till stadsrummet

Modins
park

Kv. C

äge
tralv
Cen

Olika former av bostäder, anpassade för ungdomar så som familjer och seniorer,
bidrar till en social mångfald i kvarteren som stödjer stadslivet. Möten mellan
människor i olika åldrar kan dels hjälpa till att främja gemenskap samt aktivera
allmänna platser vid olika tider på dagen. Genom variation i bostadsstorlekar och
lägenhetstyper möjliggör planförslaget byggandet av bostäder för olika målgrupper med flexibel användning över tid.

elby
Gred

Bostäder i olika storlekar

Handelsgator

Kv. B

Kv. A

Bef.
Centrum

n

e
ksväg

Apote

Förgårdsmark

Bostadsentréer och bostadskomplement

Parker

Befintliga centrumbyggnader

Bostäder i bottenplan

Möjliga lokaler

Skala anpassad till omgivningen
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De nya kvarteren i Segerdal ska bli en övergång mellan det mer storskaliga planerade Sågverkskvarteren och Apoteksvägens villabebyggelse. Vid kommunhuset
och Modins Järnhandel skapas en park med trädgårdskänsla för att återspegla
de gamla villaträdgårdarna som fortfarande finns i närområdet samt skapa en
mjuk övergång mellan det gamla och det nya. Variation i skala och utformning
av byggnader bidrar till ett dynamiskt stadsrum där parker och torg har tydliga
avgränsningar.

Kv.A

Kv.B

Kv.C

Vy från Knivsta stations perrong

Vy mot Kv. C från Forsbyvägen

Kv.B
Kv.A

Staffansv.
Antagen detaljplan

Fasad av Centralvägen sett från järnvägen

Apoteksvägen
Kommunhuset

Modins Järnhandel

Planerade Kv. Segerdal

Utformning av tak
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Byggnader över fyra våningar utformas med indragna takvåningar för överliggande våningsplan - dels för att möta den mäskliga skalan och för att ett sluttande
tak bidrar till mer dagsljus på gårdar och gaturum. Möjlighet till kungsvåningar,
indragna takterrasser, mansardtak, sadeltak samt takkupor i en till två våningar
är grepp som bidrar till variation i fasaderna. Takfotshöjden hålls kontinuerlig för
att hålla samman och ge ett tydligt stadsrum ur ett gatuperspektiv. Installationer
och funktioner ska integreras i taklandskapet.

Mansardtak i en
våning

2700

Sadeltak

4450

4480

2700

2700

2700

2700

2700

Mansardtak i två
våningar

+14.75

Kv. B

Kv. A

Sektion genom Modins park (b-b)

2400

Lokal

Garage

b-b

Sektion genom Kv. C (c-c)

c-c

a-a

Orienteringsfigur

Apoteksvägen (a-a)

En kontinuerlig takfotshöjd med indragna
takvåningar drar ner skalan ur ett gatuperspektiv.

Uppbrutna kvarter
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Släpp och indrag i fasaderna

Väl gestaltade gavlar

Släpp i fasaderna ger visuella kopplingar mellan det offentliga och det privata
rummet på bostadsgårdarna. Kvarteren öppnas upp vilket skapar bättre förutsättningar för dagsljus både på gårdar och på allmänna platser.

Där husgavlar möter allmänna platser bör de utformas med särskild omsorg,
genom t.ex. större fönster och fönsterdörrar för ökad uppsyn och trygghet, samt
balkonger mot gata eller en högre detaljeringsgrad och materialitet i fasaden.

Indrag i fasad

Släpp i kvarter

Markerad
takfot

Indrag i fasad

Fasad av Kv. B mot öst

Kv. C

Kv.B
Kv.C

Orienteringsfigur

Visuella kopplingar igenom kvarter
(Ref: Rosteriet, Kod Arkitekter).
Foto: Måns Berg.

Lutande tak (Ref: Tegnérs Torn, Varg
Arkitekter). Foto: Anna Molén, Genova.

Livförskjutningar i fasaden
(Ref: Paraden, Kod Arkitekter).
Foto: Måns Berg.

Välgestaltad gavel
mot allmän plats

Fasad av Kv. C mot väst

En varm och varierad materialpalett
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Hållbara och långsiktiga materialval
Byggnaders fasader utformas i trä, tegel och puts för att knyta an till materialen som
historiskt har funnits på platsen och i dess omgivning. Fasader längre än 30 meter ska
brytas upp genom t.ex. indrag och livförskjutningar, balkonger eller burspråk, släpp mellan byggnader eller genom olika våningshöjder.

Helhet ger variation
Varje byggnad ska ha en egen karaktär av kulör, material och detaljering. Varje stadsrum
ramas in med flera olikt utformade fasader. Det ger en enkelhet och en lugn bakgrund
till stadslivet samtidigt som små skillnader i husen skapar en intressant omgivning.
Tillsammans bildar de nya och de äldre husen en varierad helhet och därmed en rik
stadsmiljö.

Kv.C

Kv.B
Kv.A

n

e
väg

teks

Apo

Fasadmaterialen inom varje kvarter varierar, dels för att uppnå småskalighet,
samt så att varje hus får en egen karaktär.

Kv. A

Kv. B

Kv. C

Lång fasad av Apoteksvägen

Kvarter A
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Bebyggelsen i Kv. A är planerad närmast tågstationen och blir därmed bland det
första som möter anländande till Knivsta från tågperrongen. Kvarteret passas in
som ett nytt inslag bland det tidiga stationssamhällets byggnader längs Centralvägen.
Kvarteret består av uppbrutna huskroppar som anspelar på de mindre volymerna
längs med Centralvägen. Kvarteret ska placeras så att det är indraget från den
raka linje på Centralvägen som de befintliga trähusen är placerade för att ej bryta
den siktlinje av träd och sekelskiftesvillor som kännetecknar Centralvägen.
Förgårdsmarken mot Apoteksvägen ska i anslutning till bostadsentrén vara ordnad med t.ex. plantering, möblering, belysning och cykelparkering, vilket bidrar till
ett gott stadsliv samt till en hög upplevd trygghet.
Den upphöjda gården ska vara bullerskyddad, och det ska finnas en gemensam
uteplats, plats för lek samt planteringskärl.

Förslag på gestaltning
- Uppbrutna husvolymer som binds samman av loftgångar.
- Husen ska uppföras med sadeltak och ha väl markerade, förhöjda bottenvåningar.
- Putsad husfasad på en stensockel i samma färgton.
- Symmetrisk fönstersättning, gärna med stora glaspartier.
- Fasaden mot tågstationen utformas med särskild omsorg med ett formspråk
som knyter an till historiska värden på platsen.

Grön gård med gemensam uteplats
(Ref: Innergård i Köpenhamn). Foto:
Knivsta kommun.

Vy av Apoteksvägen

Kvarter A
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Indrag ovanpå sockel
med plats för balkonger
Synlig gavel

Sadeltak

Hög sockel

Lägre mot Centralv.

Inspirationsbild: Det tidigare, nu kulturklassade,
apoteket tvärs över Apoteksvägen. Foto: Kod Arkitekter.

Orienteringsfigur

Putsad fasad

Natursten i sockel

Träpartier (Ref: Assistenten
Kod Arkitekter). Foto: Kod Arkitekter.

Plåttak

Kvarter B
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Platsen för Kv. B är idag helt oexploaterad med endast en stor, grusad markparkering framför kommunhuset. Bebyggelsen i Kv. B ska skapa en länk mellan den
äldre bebyggelsen på södra sidan om Apoteksvägen och den nya exploateringen
i norr i Sågenområdet.
Våningshöjd ska variera mellan 4-6 våningar och byggnader över 4 våningar utformas med indragna takvåningar för överliggande våningsplan. Sockelvåningen
är förhöjd och väl markerad med bostadsentréer och verksamheter vända mot
gata och park. Mot den nya gågatan förskjuts fasadlivet för att beredda förgårdsmarken och skapa variation i stadsrummet. Förgårdsmarken skall vara ordnad
med t.ex. plantering, möblering, belysning och cykelparkering, vilket bidrar till ett
gott stadsliv samt till en hög upplevd trygghet.

Förslag på getsaltning
- Inom kvarteret ska fasader längre än 30 meter brytas upp genom t.ex. olika
fasadmaterial, indrag och livförskjutningar, balkonger eller hela släpp mellan
byggnader.
- Harmonisk fönstersättning som markerar fasadens vertikalitet. En till två
vindsvåningar med takkupor och/eller indragna takterrasser ovan en
markerad takfot.
- Fasad i tegel eller puts med inslag av målat trä i entrépartier samt målade
fönsterkarmar.
- Tegel- eller putsomfattningar kring bostadsentréer och bostadskomplement
som markerar sockelvåningen.

Exempel på trappa upp till bostadsgård
(Ref: Bostadsgård i Köpenhamn). Foto:
Knivsta kommun.

Exempel på växtbäddar på bostadsgård.
Foto: Knivsta kommun.

Vy mot Modins Park från Centralvägen

Kvarter B
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Hus 1
Indragen övre våning
Hög sockel

Markerad takfot

Balkonger blickar
ut mot gata

Variation i kulör och
material inom kvarter

Foto: Tegel och franska balkonger
(Ref: Bostadsprojekt i Schweiz)
Foto: Kod Arkitekter

Orienteringsfigur

Breda takkupor

Illustration av Kv. B

Detaljer i tegel: T ex. vid entréer och
fönsteromfattningar.

Höga fönster markerar vertikalitet
(Ref: Ullersåker, Kod Arkitekter). Bild:
Kod Arkitekter.

Putsad fasad

Plåttak (Ref: Paraden, Kod Arkitekter).
Foto: Måns Berg.

Kvarter B

36(41)

Hus 2
Hög sockel

Takkupor i två våningar

Indragna övre vindsvåningar

Indragen balkong mot park
Markerad takfot

Illustration av Kv. B från Modins park mot öst

Orienteringsfigur

Detaljer i färg. Foto: Kod Arkitekter.

Grått tegel

Puts runt dörr- och fönsterpartier
(Ref: Gymnasium Hoheluft Hamburg,
Biwermau Architekten) Foto: Biwermau
Architekten

Färgade fönsterkarmar (Ref: Paraden,
Kod Arkitekter). Foto: Kod Arkitekter.

Kvarter C
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Bebyggelsen i Kv. C kommer att ersätta centrumbyggnaden, senast ombyggd på
90-talet, som står där idag. Bebyggelsen har i söder ett relativt nybyggt handelskvarter från 2005 som närmsta granne att knyta an till.
Mot den nya gågatan förskjuts fasadlivet för att beredda förgårdsmarken och skapa variation i stadsrummet. Förgårdsmarken skall vara ordnad med t ex. plantering, möblering, belysning och cykelparkering, vilket bidrar till ett gott stadsliv
samt till en hög upplevd trygghet. Våningshöjden varierar mellan 3-5 våningar.
Byggnader över 4 våningar utformas med indragna takvåningar för överliggande våningsplan. Sockelvåningen är förhöjd och väl markerad med bostadsentréer
och verksamheter vända mot gata och park.

Förslag på gestaltning
- Inom kvarteret ska fasader längre än 30 meter brytas upp genom t.ex. olika
fasadmaterial, indrag och livförskjutningar, balkonger eller hela släpp mellan
byggnader.
- Symmetrisk fönstersättning, gärna med större fönsterpartier på gavlar,
burspråk och i fasadindrag.
- Längsgående balkonger mot park och gata.
- Takfönster och indragna takterasser eller fönsterkupor ovan en markerad takfot.
- Fasader i trä eller tegel med burspråk, indrag alternativt ornamentik som bryter
upp fasaden.

Förgårdsmark med parkering och
Inspirationsbild av dagvattenhantering
planteringskärl (Ref: Gata i Köpenhamn). på bostadsgård (Ref: Urbio). Bildkälla:
Foto: Knivsta kommun.
Urbio, fotograf Johan Ask.

Vy av Gredelbyvägen

Kvarter C
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Hus 1
Hög sockel

Breda takkupor

Indragen övervånig

Lång balkong mot fickpark

Markerade
entrépartier

Illustration av Kv. C från gågatan mot väst

Orienteringsfigur

Fasad i träpanel

Ornamentik i trä

Assymetriska fönster i varm ton
(Ref: The Bronze, Kod Arkitekter).
Foto: Måns Berg.

Plåttak

Kvarter C
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Hus 2
Hög sockel

Indragen övervåning

Träpanel i bruspråk

Balkonger mellan burspråk

Takfönster

Inspirationsbild av Hemmesta Centrum, Kod Arkitekter. Bild: Kod Arkitekter.

Orienteringsfigur

Putsad fasad

Detaljer i tegel: T ex. vid entréer och
fönsteromfattningar.

Stående och liggande träpanel i
burspråk

Plåttak

Kvarter C
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Hus 3
Takkupor

Takfönster

Indragen övre våning

Tegelsockel (Ref: Bostadshus, Björkhagen,
Dinell Johansson). Foto: Kod Arkitekter.

Orienteringsfigur

Rött tegel ner till mark

Tegel i två riktningar

Omfattningar runt fönster (Ref: Stenhöga Plåttak
kontorsbyggnad, Tham & Videgård
Arkitekter). Foto: Kod Arkitekter.
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Dnr: KS-2020/285

Revidering av reglemente för lönenämnden 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för Lönenämnden att gälla från och med den 1 juli
2020, under förutsättning att samtliga samverkande kommuners kommunfullmäktige antar
reglementet.
2. I och med att samtliga samverkande kommuner antar reglementet upphör det tidigare
gällande reglementet att gälla.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter har ljud- och
bilduppkoppling. Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Lönenämnden är en gemensam kommunal nämnd som ägs av Knivsta, Tierps, och
Älvkarleby kommuner tillsammans. Nämnden drivs administrativt av Tierps kommun.
Eftersom nämnden är gemensam kan inte reglementet ändras utan att samtliga
medverkande kommuner tillåter det.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-05-06
Beslut från lönenämnden, § 5, 2020-03-20
Förslag på nytt reglemente
Gällande reglemente, med revideringar införda
Beslutet ska skickas till
Akten
Tierps kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare
Siobhán Górny
Kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse
2020-05-06

Diarienummer
KS-2020/285

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för lönenämnden 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för Lönenämnden att gälla från och med den 1 juli
2020, under förutsättning att samtliga samverkande kommuners kommunfullmäktige antar
reglementet.
2. I och med att samtliga samverkande kommuner antar reglementet upphör det tidigare
gällande reglementet att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Lönenämnden är en gemensam kommunal nämnd som ägs av Knivsta, Tierps, och
Älvkarleby kommuner tillsammans. Nämnden drivs administrativt av Tierps kommun.
Eftersom nämnden är gemensam kan inte reglementet ändras utan att samtliga
medverkande kommuner tillåter det.
Bakgrund
Efter att revisionen granskat lönenämndens styrdokument och rutiner och kommit med vissa
anmärkningar har Tierps kommun arbetat fram ett reviderat reglemente som kommunen nu
önskar att samtliga kommuner inom samarbetet antar. Översynen av reglementet gjord i
samråd med kommunjurist för att säkerställa att reglementet följer kommunallagen, och
strukturen i det nya förslaget är också densamma som i den andra gemensamma nämnden,
IT-nämnden. De ändringar som föreslås framgår av beslutet från lönenämnden (§ 5, 202003-20).
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-05-06
Beslut från lönenämnden, § 5, 2020-03-20
Förslag på nytt reglemente
Gällande reglemente, med revideringar införda
Beslutet ska skickas till
Akten
Tierps kommun

Daniel Lindqvist
Kommundirektör

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Revideringen av reglementet är en adminstrativ åtgärd som inte påverkar 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.

Barn tillfrågas inte vid antagande av administrativa dokument av den här typen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-03-20

§5
Dnr 2020/4

Revidering av Reglemente för lönenämnden
Beslut

Lönenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta Reglemente för lönenämnden att gälla från och med den 1 juli 2020
under förutsättning att samtliga samverkande kommuners
kommunfullmäktige antar reglementet, samt
att nu gällande reglemente antaget i Tierps kommun KF § 117/2015, i
Knivsta kommun KF § 229/2019 och i Älvkarleby kommun KF § 171/2015
upphävs den 1 juli 2020.
Sammanfattning av ärendet

PwC har efter revison lämnat rekommendation till Lönenämnden att se över
styrdokument och rutinbeskrivningar för att säkerställa att hänvisningar till
lagstiftning är uppdaterade och korrekta.
En översyn av reglementet för gemensam Lönenämnd är gjord i samråd med
kommunjurist för att säkerställa att reglementet följer kommunallagen.
Vidare har reglementet uppdaterats så att strukturen är den samma i både
Lönenämndens och IT-nämndens reglemente.
Följande förändringar förslås:
Paragraf 6 delas upp i två paragrafer vilket innebär att ersättare till
ordförande blir paragraf 7.
Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som utser annan ledamot
vid ordförandens längre frånvaro, varför paragraf 7 stycke 2 har ändrats.
Paragraf 12 är helt ny och säkerställer att alla ingående kommuners högsta
tjänsteperson medges rätten att delta i överläggningar men inte i besluten.
Paragraferna 16 och 17 är helt nya och saknades i det nuvarande
reglementet.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-03-20

Övriga förändringar, som är markerade med röd text i underlaget, är
förändringar för att reglementet för Lönenämnden ska vara likatydligt som
reglementet för IT-nämnden.
Tierps kommuns mall för reglementen har använts.
Beslutsunderlag
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Reglemente för lönenämnden
Tierp, Älvkarleby och Knivsta kommuner har i avtal kommit överens om att från
och med 1 januari 2012 inrätta en gemensam nämnd inom
lönepensionsadministrationen. Detta görs i enlighet med 3 kap. 9 § kommunallagen
och i övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande speciallagar inom området.
Nämnden kallas för Lönecentrum.
Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i
värdkommunens organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente
och ett av kommunerna ingånget avtal för den gemensamma nämnden.

Uppgifter
1§

Nämnden ansvarar för löne- och pensionsadministrationen i Tierps,
Älvkarleby och Knivsta kommuner.
Hantering och lagring av personuppgifter regleras i separat
personuppgiftsbiträdesavtal mellan Lönecentrum och nämnden.

Ekonomisk förvaltning
2§

Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt
förvaltningsområde inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten.

Mandatperiod
3§

Den gemensamma nämndens första mandatperiod börjar den 1 januari 2012
och löper därefter till den 1 januari året efter det att allmänna val till
kommun-fullmäktige hållits i hela landet, då nästkommande mandatperiod
påbörjas. Härefter kommande mandatperioder löper fyra år.

Sammanträden
4§

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden
sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat.
Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och
delta på lika villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på
distans.

Val av ledamöter och ersättare
5§

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Varje samverkande
kommun utser en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer
ordförande och vice ordförande.
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Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordförande och vice
ordförande. Dessa funktioner utses av värdkommunens kommunfullmäktige
bland dem som valts till att ingå i nämnden. Vice ordförande har funktion
som ordförandes ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden
och vice ordföranden om inte ordföranden har beslutat annat. Lönechefen,
eller den som denne utser, är föredragande av ärenden i nämndens möten.

Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring
6§

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den som valt ledamoten
tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte
tjänstgör.

Ersättare för ordförande
7§

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde fullgör den till äldsta ledamoten ordförandens samtliga
uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Anmälan av förhinder
8§

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller
del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.

Kallelse
9§

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara på sammanträdet, senast fem dagar
före sammanträdesdagen.
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Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde
ska den till åldern äldsta ledamoten gör det.

Justering av protokoll
10 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns digitala
anslagstavla.

Reservation
11 §

En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin
reservation ska göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

Närvarorätt
12 §

Kommundirektörerna i respektive samverkanskommun, eller den
kommundirektören utser, har rätt att närvara vid nämndens sammanträden,
då med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Den
gemensamma nämnden kan medge att andra anställda får närvara vid
sammanträden.

Delgivning
13 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden
bestämmer.

Undertecknande av handlingar
14 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
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Delegation av beslutanderätt
15 §

Omfattning av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till
enligt kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer
den gemensamma nämnden i särskild delegationsordning.

Ersättning till förtroendevalda
16 §

Respektive samverkande kommun betalar ersättning till kommunens
ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden enligt respektive
samverkande kommuns gällande bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda.

Revision
17 §

Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas
revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från
uppdraget.
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Förslag till förändringar
REGLEMENTE
FÖR GEMENSAM LÖNENÄMND I TIERPS, ÄLVKARLEBY OCH
KNIVSTA KOMMUNER

Fastställt av kommunfullmäktige i Tierp den 1 november 2011, § 107
Fastställt av kommunfullmäktige i Älvkarleby den 26 oktober 2011, § 118
Fastställt av kommunfullmäktige i Knivsta den 24 november 2011, § 203
att gälla från och med den 1 januari 2012.
Beslut om revidering av § 4 av kommunfullmäktige i:
Tierp den 3 november 2015 § 117.
Älvkarleby den 25 november 2015 § 171.
Knivsta den 19 november 2015 § 229.
Tierp, Älvkarleby och Knivsta kommuner har i avtal kommit överens om att
från och med 1 januari 2012 inrätta en gemensam nämnd inom lönepensionsadministrationen. Detta görs i enlighet med 3 kap. 3 a 9 § kommunallagen och i övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande speciallagar inom
området. Nämnden kallas för Lönecentrum.
Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i
värdkommunens organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta
reglemente och ett av kommunerna ingånget avtal för den gemensamma
nämnden.
Uppgifter

§1
Nämnden ansvarar för löne- och pensionsadministrationen i Tierps,
Älvkarleby och Knivsta kommuner.
Hantering och lagring av personuppgifter regleras i separat
personuppgiftsbiträdesavtal mellan Lönecentrum och nämnden. (ny text)

Ekonomisk förvaltning

§2
Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten.
Mandatperiod

§3
Den gemensamma nämndens första mandatperiod börjar den 1 januari 2012 och
löper därefter till den 1 januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet, då nästkommande mandatperiod påbörjas.
Härefter kommande mandatperioder löper fyra år.
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Sammanträden

§4
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden
sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat.
Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på distans.
Val av ledamöter och ersättare

§5
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Värdkommunen väljer två
ledamöter och två ersättare, övrig samverkande kommun väljer en ledamot och
en ersättare. Varje samverkande kommun utser en ledamot och en ersättare.
Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande.
Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordförande och vice
ordförande. Dessa funktioner utses av värdkommunens kommunfullmäktige
bland dem som valts till att ingå i nämnden. Vice ordförande har funktion som
ordförandes ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden och vice
ordföranden om inte ordföranden har beslutat annat. Lönechefen, eller den som
denne utser, är föredragande av ärenden i nämndens möten. ( ny text)
Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring

§6
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten
tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ersättarna inte valts proportionerligt ska de tjänstgöra enligt den av
fullmäktige fastställda ordningen.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe.
En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En
ersättare från samma parti har dock alltid rätt att träda in istället för en ersättare
från ett annat parti.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
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En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter
tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte
tjänstgör.
Ersättare för ordförande

§7
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde
fullgör den till yngsta äldsta ledamoten ordförandens samtliga uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Anmälan av förhinder

§8
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del
av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.
Kallelse

§9
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara på sammanträdet, senast åtta fem dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska
den till åldern yngsta äldsta ledamoten gör det.
Justering av protokoll

§ 10
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
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Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.
Reservation

§ 11
En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin
reservation ska göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt
som fastställts för justering av protokollet.
Närvarorätt

§ 12
Kommundirektörerna i respektive samverkanskommun, eller den
kommundirektören utser, har rätt att närvara vid nämndens sammanträden, då
med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Den gemensamma
nämnden kan medge att andra anställda får närvara vid sammanträden.

Delgivning

§ 13
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden
bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 14
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av annan ledamot vice
ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Delegation av beslutanderätt

§ 15
Omfattning av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till enligt
kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer den
gemensamma nämnden i särskild delegationsordning.
Ersättning till förtroendevalda

§ 16
Respektive samverkande kommun betalar ersättning till kommunens ledamöter
och ersättare i den gemensamma nämnden enligt respektive samverkande
kommuns gällande bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.
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Revision

§ 17
Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas revisorer.
Rapporter ska delges övriga kommuner. Nämnden ska granskas av var och en av
samverkande kommunernas revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i fråga
som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.

_________

Kommunstyrelsen

§ 105

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-25

20 (31)

Dnr: KS-2020/286

Revidering av reglemente för IT-nämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för IT-nämnden att gälla från och med den 1 juli
2020, under förutsättning att samtliga samverkande kommuners kommunfullmäktige antar
reglementet.
2. I och med att samtliga samverkande kommuner antar reglementet upphör det tidigare
gällande reglementet att gälla.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter har ljud- och
bilduppkoppling. Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
IT-nämnden är en gemensam kommunal nämnd som ägs av Knivsta, Tierps, Heby,
Älvkarleby och Östhammars kommuner tillsammans, men drivs administrativt av Tierps
kommun. Eftersom nämnden är gemensam kan inte reglementet ändras utan att samtliga
medverkande kommuner tillåter det.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-05-06
Beslut från IT-nämnden, § 7, 2020-03-20
Förslag på reglemente
Beslutet ska skickas till
Akten
Tierps kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare
Siobhán Górny
Kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse
2020-05-06

Diarienummer
KS-2020/286

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för IT-nämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för IT-nämnden att gälla från och med den 1 juli
2020, under förutsättning att samtliga samverkande kommuners kommunfullmäktige
antar reglementet.
2. I och med att samtliga samverkande kommuner antar reglementet upphör det tidigare
gällande reglementet att gälla.
Sammanfattning av ärendet
IT-nämnden är en gemensam kommunal nämnd som ägs av Knivsta, Tierps, Heby,
Älvkarleby och Östhammars kommuner tillsammans, men drivs administrativt av Tierps
kommun. Eftersom nämnden är gemensam kan inte reglementet ändras utan att samtliga
medverkande kommuner tillåter det.
Bakgrund
Efter att revisionen granskat IT-nämndens reglemente och kommit med vissa anmärkningar
har Tierps kommun arbetat fram en reviderad version som kommunen nu önskar att samtliga
kommuner inom samarbetet antar.
De ändringar som föreslås framgår av beslutet från IT-nämnden (§ 7, 2020-03-20). I förslaget
till reglemente finns också ytterligare en ändring markerad i § 9, nämligen att vid omedelbar
justering bör paragrafen redovisas skriftligt innan den justeras av nämnden. Detta är ett
förtydligande i linje med SKR:s rekommendationer.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-05-06
Beslut från IT-nämnden, § 7, 2020-03-20
Förslag på reglemente
Beslutet ska skickas till
Akten
Tierps kommun
Daniel Lindqvist
Kommundirektör

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Revideringen av reglementet är en adminstrativ åtgärd som inte påverkar 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
Barn tillfrågas inte vid antagande av administrativa dokument av den här typen.
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.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

§7
Dnr 2020/5

Revidering av Reglemente för IT-nämnden
Beslut

IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta Reglemente för IT-nämnden att gälla från och med den 1 juli 2020
under förutsättning att samtliga samverkande kommuners
kommunfullmäktige antar reglementet, samt
att nu gällande reglemente antaget i Tierps kommun KF § 85/2018, i Heby
kommun KF § 87/2018, i Knivsta kommun KF § 112/2018, i Älvkarleby
kommun KF § 56/2018 och i Östhammars kommun KF 77/2018 upphävs
den 1 juli 2020.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden har mottagit PwC´s rapport angående Tierp kommuns
anpassningar till lagstiftningsförändringar som kommer av ny
förvaltningslag samt ny kommunallag.
IT-nämnden kommer framöver att, som del av Tierps kommun, ingå i de
kommande processerna för att fortlöpande uppdatera reglemente och
delegationsordning för IT-nämnden. Utbildning av personal sker inom
ramen för de processer som beslutas och anordnas av kommunstyrelsen.
Följande revideringar föreslås:
Ändring 1
Ursprunglig text:
§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten
ordförandes uppgifter.
Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga
uppgifter.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

Ändrat till:
§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten
ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Ändring 2
Ny paragraf:
§ 8 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller
del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. På
grund av den nya paragrafen numreras paragraf 8-16 om till 9-17.
Ändring 3.
Ursprunglig text:
16 § Revision
Nämnden ska granskas av revisorerna inom värdkommunen och rapporten
ska delges övriga kommuner.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från
uppdraget.
Ändrat till:
§ 17 Revision
Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas
revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från
uppdraget.
Tierps kommuns mall för reglementen har använts.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

Beslutsmotivering

IT-nämnden måste löpande följa lagstiftningsförändringar och etablera
dessa i styrningen av nämndes arbete. Ovanstående åtgärder säkrar att
processer etableras och följs.
Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsen
Östhammars kommun för beslut i kommunfullmäktige
Älvkarleby kommun för beslut i kommunfullmäktige
Heby kommun för beslut i kommunfullmäktige
Knivsta kommun för beslut i kommunfullmäktige
Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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Reglemente för IT-nämnden
Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner har i särskilt
samverkans-avtal kommit överens om att från och med 2019-01-01 inrätta en
gemensam nämnd inom verksamhetsområdet it. Nämnden kallas it-nämnden.
Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår som en del i
värdkommunens organisation.
För den gemensamma nämnden gäller utöver vad som följer i lag detta reglemente
samt mellan de samverkande kommunerna ingångna avtal.

Uppgifter
1§

Nämnden ansvarar för;
 Strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden
 Support/helpdesk av IT-relaterade områden
 IT-drift av den centrala servermiljön för kommunerna
 Att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma ITprodukter och IT-tjänster
 Hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser
med varje kommun
 Inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt
motsvarande stöd för inventarieadministration av förvaltningarnas
verksamhetskritiska IT-system
 Förvaltningarnas kommunikationsnät
 Avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden
Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd;
 I kommunernas digitala utveckling / digitala transformation
 För verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika ITprodukter och IT-tjänster, inklusive produkt- och modellval
 För förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt
Ansvaret för kommunernas förvaltning, inklusive t ex krisberedskap och
informations-säkerhet samt den så kallade digitala utvecklingen, åligger i sin
helhet respektive kommun, men nämnden kan efter överenskommelse i
digitaliseringsrådet ges i uppdrag av en eller flera kommuner att ta fram
beslutsunderlag och medverka i dessa frågor. Särskilt bör nämnden arbeta
för att se över möjligheter till gemensamma lösningar som stöd vid allvarlig
samhällsstörning. Nämnden ansvarar för den tekniska och produktmässiga
säkerheten som är ett stöd för kommunernas förvaltningsarbete.
Nämnden ansvarar för att leveranserna inom de olika områdena sker enligt
överenskomna servicenivåer. Dessa nivåer bör vara gemensamma för
samtliga kommuner, men enstaka skillnader kan förekomma. Nivåerna
beslutas av nämnden på förslag från digitaliseringsrådet efter beredning
tillsammans med it-förvaltningen, se närmare beskrivning i
samverkansavtalet. Överenskomna servicenivåer avrapporteras regelbundet
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till funktioner som beslutas av varje kommun. En årlig avstämning av
nivåerna sker efter beredning och med beslut i nämnden.
Hantering och lagring av personuppgifter regleras i separata
personuppgiftsbiträdesavtal mellan berörd kommun och nämnden.

Ekonomisk förvaltning
2§

Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt
förvaltningsområde inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten.

Mandatperiod
3§

Nämndens första mandatperiod börjar 1 januari 2019 och löper därefter till
31 december det år val till kommunfullmäktige hållits i hela landet, då
nästkommande mandatperiod påbörjas. Den första mandatperioden är då 1
januari 2019 till och med 31 december 2022. Härefter kommande
mandatperioder är på fyra år.

Sammanträden
4§

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden
sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat.
Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens
ledamöter begär det, eller om ordförande anser att det behövs.
Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans. Sådant
samman-träde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och
delta på lika villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på
distans.

Val av ledamöter och ersättare
5§

Nämnden består fem ledamöter och fem ersättare. Varje samverkande
kommun utser en ledamot och en ersättare.
Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordförande och vice
ordförande. Dessa funktioner utses av värdkommunens kommunfullmäktige
bland dem som valts till att ingå i nämnden. Vice ordförande har funktion
som ordförandes ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden
och vice ordföranden om inte ordföranden har beslutat annat. IT-chefen,
eller den som denne utser, är föredragande av ärenden i nämndens möten.
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Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring
6§

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från samma kommun som
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger.
Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte
tjänstgör.

Ersättare för ordförande
7§

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten
ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Anmälan av förhinder
8§

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller
del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.

Kallelse
9§

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara på sammanträdet, senast fem dagar
före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde
ska den till åldern äldsta ledamoten gör det.
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Justering av protokoll
10 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns digitala
anslagstavla.

Reservation
11 §

En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin
reservation ska göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

Närvarorätt
12 §

Kommundirektörerna i respektive samverkanskommun, eller den
kommundirektören utser, har rätt att närvara vid nämndens sammanträden,
då med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Den
gemensamma nämnden kan medge att andra anställda får närvara vid
sammanträden.

Delgivning
13 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, föredragande eller annan
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
14 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordförande och
kontrasigneras vid behov av anställd som nämnden bestämmer.

Delegation av beslutanderätt
15 §

Omfattning av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till
enligt kommunallagen bestämmer den gemensamma nämnden i särskild
delegationsordning.

Ersättning till förtroendevalda
16 §

Respektive samverkande kommun betalar ersättning till kommunens
ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden enligt respektive
samverkande kommuns gällande bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda.
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Revision
17 §

Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas
revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från
uppdraget.
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Kommunstyrelsen

§ 106

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-25

21 (31)

Dnr: KS-2020/414

Revidering av överförmyndarnämndens reglemente
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige tillåter att ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans.
2. Ett tillägg till nämndens reglemente görs i enlighet med förslag från Uppsala kommun
daterat 2020-05-12, ”Bilaga 1”.
Yrkanden
Boo Östberg (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter har ljud- och
bilduppkoppling. Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kan kommunfullmäktige tillåta att ledamöter närvarar på distans i
nämnderna, vilket i så fall måste skrivas in i nämndens reglemente. Överförmyndarnämnden
är en gemensam nämnd som ägs av Uppsala, Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby,
Östhammar och Håbo kommuner. För att ändra nämndens reglemente krävs beslut i
samtliga kommuners kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-05-15
Tjänsteskrivelse från Uppsala kommun 2020-05-12 med bilaga, ”Bilaga 1”
Beslutet ska skickas till
Akten
Överförmyndarnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare
Siobhán Górny
Kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse
2020-05-15

Diarienummer
KS-2020/414

Kommunstyrelsen

Revidering av överförmyndarnämndens reglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige tillåter att ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans.
2. Ett tillägg till nämndens reglemente görs i enlighet med förslag från Uppsala kommun
daterat 2020-05-12, ”Bilaga 1”.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kan kommunfullmäktige tillåta att ledamöter närvarar på distans i
nämnderna, vilket i så fall måste skrivas in i nämndens reglemente. Överförmyndarnämnden
är en gemensam nämnd som ägs av Uppsala, Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby,
Östhammar och Håbo kommuner. För att ändra nämndens reglemente krävs beslut i
samtliga kommuners kommunfullmäktige.
Bakgrund
Uppsala kommun har den 14 maj 2020 bett samtliga ägarkommuners fullmäktige om en
ändring i överförmyndarnämndens reglemente för att tillåta att nämndens ledamöter kan
närvara på distans.
Förslaget om ändring kommer från överförmyndarnämndens ägarsamråd. En utredning har
gjorts av Uppsala kommuns kommunledningskontor med ett förslag till beslut.
Beslutsmeningarna har justerats något för att anpassas till Knivsta kommuns mallar, men
ingen ändring i sak är gjord.
Förutsättningar för distansnärvaro och problemet med sekretess
För att distansnärvaro ska tillåtas ska de beslutande se och höra varandra på lika villkor,
enligt kommunallagen. Detta innebär någon form av videosamtal. Knivsta kommun tillåter
redan distansnärvaro i nämnderna och använder möjligheten aktivt sedan coronapandemin
aktualiserat behovet.
Överförmyndarnämnden hanterar ärenden som är belagda med sekretess. Det finns
utmaningar med att hantera sekretessärenden över videolänk, eftersom det måste
säkerställas att den sekretessbelagda informationen inte kan uppfattas av obehöriga. Under
förutsättning att överförmyndarnämnden löser problemet med sekretesshanteringen finns det
dock inget att invända mot att tillåta distansnärvaro i nämnden.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
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Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-05-15
Tjänsteskrivelse från Uppsala kommun 2020-05-12 med bilaga, ”Bilaga 1”
Beslutet ska skickas till
Akten
Överförmyndarnämnden

Daniel Lindqvist
Kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Överförmyndarnämnden behandlar ärenden som rör barn och möjligheten till distansnärvaro
påverkar även barns rätt till sekretess.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Överförmyndarnämnden måste säkerställa att sekretess skyddas vid distansnärvaro. Barnen
som berörs kommer dock att gynnas av att beslut kan fattas, så att ärenden inte drar ut på
tiden i onödan.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Att inte tillåta distansnärvaro säkerställer ett starkare sekretesskydd, men kan innebära att
beslut inte kan fattas, vilket strider mot förvaltningsrättsliga principer.

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.
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse

Datum:
2020-05-12

Diarienummer:
ÖFN-2020-18

Handläggare:
Lena Grapp stadsjurist

Revidering av överförmyndarnämndens
reglement e
Förslag till beslut
Ägarsamrådet för den gemensamma överförmyndarnämnden förslår
kommunfullmäktige i Uppsala, Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar
samt Håbo besluta
1. att tillåta att ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans, samt
2. att göra tillägg till nämndensreglementei enlighet med bilaga 1.

Ärendet
Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på distans
för ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndanämnden, aktualiserats.
Gällande kommunallag medger deltagande på distans. För att det ska vara möjligt för
ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden att delta i
nämndens sammanträden på distans, måste beslut om det fattas av kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. Därutöver måste reglementet för
nämnden innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får skesamt vad som i
övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det föreslås att respektive kommunfullmäktige i
de samverkande kommunerna beslutar att deltagande på distans ska tillåtas och att
det görs ett tillägg om det i nämndens reglemente.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
Clickortapheretoentertext.
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Föredragning
Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen, KL, ska fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska
ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 § ”genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor”.
Det föreslås att det görs ett tillägg, i enlighet med bilaga 1, i reglementet för den
gemensamma överförmyndarnämnden, att nämnden får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Att det ska föreligga ”särskilda
skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum, markerar att
distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk
närvaro. I förarbetena ges som exempel på särskilda skäl att någon ledamot på grund
av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt att komma
till sammanträdet eller att ett ärende brådskar. Även den omständigheten att
ledamöter och ersättare som är äldre än 70 år eller tillhör en riskgrupp som, enligt
Folkhälsomyndigheten ska begränsa sina nära kontakter, bör kunna betraktas som
särskilda skäl.
Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra. Det är alltså inte tillräckligt att de som är närvarande i
sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om
flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. Ljud- och
bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvalitet. Om kvaliteten
försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.
Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs
andra krav eftersom dessa vid votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska
lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de
beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan
uppfyllas får deltagande på distans inte ske vid sammanträden då sluten omröstning
kan komma att tillämpas.
Vid deltagande på distans i ett sammanträde bör ordföranden och de ledamöter som
deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där de distansdeltagande
ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om
det inte kan garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans. Eftersom
nämndens ärenden i huvudsak utgörs av ärenden som innefattar uppgifter som
omfattas av sekretess, måste ordföranden även beakta denna omständighet vid
ställningstagande om deltagande på distans ska tillåtas.
I bestämmelsen föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar
närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på
distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in. Det är nämndens ordförande
som avgör om närvaro på distans får ske.
För att deltagande på distans i överförmyndarnämndens sammanträden ska
möjliggöras föreslås att beslut om detta fattas och att det görs ett tillägg i nämndens
reglemente i enlighet med bilaga 1.
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Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse
Bilaga 1, tillägg till överförmyndarnämndens reglemente

Sida 1 (1)
Datum:
2020-05-12

Diarienummer:
ÖFN-2020-00018

Kommunledningskontoret
Bilaga till tjänsteskrivelse
Handläggare: Lena Grapp

Bilaga 1 t ill ärende om tillägg t ill
reglement e för gemensam
överförmyndarnämnd
Sammanträde på distans
10 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före sammanträdet anmäla
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Kommunstyrelsen

§ 107

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-25

22 (31)

Dnr: KS-2020/384

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. År 2021 sammanträder kommunstyrelsen följande dagar:
25 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 24 maj, 23 augusti, 27 september, 25 oktober, 6
december.
2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
År 2021 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar:
10 februari, 17 mars, 28 april, 9 juni, 22 september, 20 oktober, 24 november.
Kommunfullmäktige behandlar budget för nästkommande år på sammanträdet den 22
september.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter har ljud- och
bilduppkoppling. Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsordning och reglemente ska kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
bestämma sina sammanträdestider för nästkommande år.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Beslutet ska skickas till
Akten
Samtliga nämnder och bolag
Kommundirektörens ledningsgrupp
Revisorerna
Nämndsekreterargruppen
Kommunikationsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare
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Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2021
Förslag till beslut
1. År 2021 sammanträder kommunstyrelsen följande dagar:
25 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 24 maj, 23 augusti, 27 september, 25 oktober, 6
december.
2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
År 2021 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar:
10 februari, 17 mars, 28 april, 9 juni, 22 september, 20 oktober, 24 november.
Kommunfullmäktige behandlar budget för nästkommande år på sammanträdet den 22
september.
Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsordning och reglemente ska kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
bestämma sina sammanträdestider för nästkommande år.
Övergripande om sammanträdesplaneringen
Förslaget till sammanträdesplanering har anpassats efter kommunens ekonomiska
årsplanering, som också står under vissa lagkrav. Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar
och skollov.
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar hur många sammanträden fullmäktige ska ha.
Det finns en överenskommelse i Knivsta kommun om att kungörelsen och handlingarna till
fullmäktiges sammanträden ska skickas till ledamöter och ersättare två helger innan
sammanträdet. För att detta ska fungera krävs att kommunstyrelsen, som beredande organ,
har sina sammanträden tillräckligt långt innan fullmäktiges sammanträden för att protokoll
därifrån ska hinna justeras innan utskicket till kommunfullmäktige. I praktiken innebär detta
ungefär en månads mellanrum mellan kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträden. Den sammanträdesplanering som föreslås i tjänsteskrivelsen tar hänsyn till
detta i så hög utsträckning som möjligt, med hänsyn till helgdagar med mera.
År 2021 kommer budget beslutas av kommunfullmäktige på sammanträdet i september.
Förslaget är därför att låta sammanträdet i juni äga rum lite tidigare än vanligt, och inte ha ett
sammanträde i maj. Sammanträdena i maj och i juni ligger normalt väldigt nära varandra i tid,
på grund av helgdagarna i maj och behovet av att anpassa för den kommande
sommarledigheten.
Nämndernas sammanträdesplanering
När fullmäktige och styrelsen fastslagit sina sammanträdestider kan övriga nämnder planera
sina. Utöver ovanstående begränsningar tillkommer nu ett arbete med att passa in
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sammanträden för att få ett flöde av ärenden vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.
Dessutom har kommunen i praktiken bara ett sammanträdesrum som fungerar bra för
nämndssammanträden, vilket innebär att det inte är möjligt för nämnder att ”dela”
sammanträdesdatum. För att minska sårbarheten vid sjukdom strävar nämndsekreterargruppen också efter att inte lägga sammanträden för tätt. Av allt detta följer att det finns
mycket små möjligheter att justera planeringen när den väl gjorts utifrån ovanstående
faktorer, något som även gäller utskottssammanträden. Arbetet förenklas betydligt om
nämndernas sammanträden äger rum på olika veckodagar.
Kommunstyrelsens planering av utskottssammanträden
Utskottens sammanträdestider kommer att planeras separat.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget innebär en minskning av antalet sammanträden med kommunfullmäktige med ett.
Enligt uppgifter från 2018 beräknas ett kommunstyrelsesammanträde kosta ca 45-50 000
kronor, och ett extra fullmäktigesammanträde ca 110 000 kronor. Observera att detta är
beräknat på relativt långa sammanträden, vilket för kommunfullmäktiges del innebär ungefär
4-5 timmar.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Beslutet ska skickas till
Akten
Samtliga nämnder och bolag
Kommundirektörens ledningsgrupp
Revisorerna
Nämndsekreterargruppen
Kommunikationsenheten

Daniel Lindqvist
Kommundirektör

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Nej

Ja

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av
sammanträdesplaneringen, i synnerhet för sammanträden som ligger på kvällstid.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Planeringen har tagit hänsyn till skollov.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Att sammanträden som regel förläggs på datum utanför skolloven innebär inte att
förberedande arbete inte kan behöva göras under skollov eller liknande.
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

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

