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 2021-11-29  

 

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 

Tid: Måndag den 6 december 2021, kl 13:00 (obs, se information om jullunch) 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Ordförande: Klas Bergström (M) 

Sekreterare: Siobhán Górny 

Jullunch 
Innan sammanträdet träffas kommunstyrelsen för en jullunch, se separat information i mejl.  

Förhinder 
Ledamot som inte kan tjänstgöra vid sammanträdet kan mejla till siobhan.gorny@knivsta.se 
och meddela detta. 

Föredragningslista Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 

Förslag: Protokollet justeras den 13 december 2021 av ordföranden 
och justerare.  

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

 Protokoll från arbetsutskottet 2021-11-24 

 Lista delegationsbeslut 2021-10-14-2021-11-28 

 Tillsvidareanställda oktober 2021 

 Visstidsanställda oktober 2021 

 Ordförandebeslut 2021-10-06, Svar på remiss En ny lag om ordningsvakter m.m, 
(KS-2021/467)  

5. Övriga anmälningsärenden 

 Beslut från bygg- och miljönämnden, § 134, 2021-10-07, Verksamhetsberättelse 
och delårsbokslut 

 Justerat protokoll från Norrvattens förbundsstyrelses sammanträde den 13 
oktober 2021 

 Protokoll från den gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde 2021-
11-22 

 Rapport från inspektion den 2 september 2021 hos Överförmyndarnämnden för 
Uppsala län 

 Beslut från Tierps kommunfullmäktige, § 133, 2021-11-10, Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024, berör Lönenämnden och IT-
nämnden 

 Socialnämndens beslut § 85, 2021-10-07, Verksamhetsberättelse och 
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delårsbokslut  

 Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 116, 2021-11-08, Ekonomisk 
uppföljning per oktober  

Informationsärenden   

6. Information från bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämndens ordförande, Claes Litsner (S), informerar.  

 

7. Ekonomisk information 
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar.  

 

8. Återrapportering av Covid-19 medel för satsning på 
besöksnäringsrelaterade branscher 
Pernilla Westerback, näringslivsutvecklare, och Malin Dacke, 
projektledare, informerar.  

 

Beslutsärenden   

9. Svar på motion 2021:09 från Monica Lövgren (SD) - Öka antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2021/631 

10. Föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets och 
samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut. 

Ärendet föredras på kommunstyrelsen. 

KS-2021/745 

11. Bildande av naturreservat Ängbyskogen 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Ärendet föredras på kommunstyrelsen. 

KS-2021/676 

12. Innovationsstrategi 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

KS-2021/742 

13. Partnerskap mellan RISE och Knivsta kommun 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2021/733 

14. Köpeavtal för del av Vrå 1:150 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Ärendet föredras på kommunstyrelsen. 

KS-2021/749 
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15. Riktlinjer för informationssäkerhet 
Ärendet föredras på kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2021/734 

16. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

KS-2021/737 

17. Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 
2022 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2021/732 

18. Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

KS-2021/629 

19. Investeringsmedel för nytt bibliotekssystem 
Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till 
beslut 

KS-2021/741 
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Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 
Tid: Måndag den 6 december 2021, kl 13:00 (obs, se information om jullunch) 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 
Ordförande: Klas Bergström (M) 
Sekreterare: Siobhán Górny 

Jullunch 
Innan sammanträdet träffas kommunstyrelsen för en jullunch, se separat information i mejl.  

Förhinder 
Ledamot som inte kan tjänstgöra vid sammanträdet kan mejla till siobhan.gorny@knivsta.se 
och meddela detta. 

Föredragningslista Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 
 Protokoll från arbetsutskottet 2021-11-24 
 Lista delegationsbeslut 2021-10-14-2021-11-28 
 Tillsvidareanställda oktober 2021 
 Visstidsanställda oktober 2021 

  

5. Övriga anmälningsärenden 
 Beslut från bygg- och miljönämnden, § 134, 2021-10-07, 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 
 Justerat protokoll från Norrvattens förbundsstyrelses 

sammanträde den 13 oktober 2021 
 Protokoll från den gemensamma överförmyndarnämndens 

sammanträde 2021-11-22 
 Rapport från inspektion den 2 september 2021 hos 

Överförmyndarnämnden för Uppsala län 
 Beslut från Tierps kommunfullmäktige, § 133, 2021-11-10, 

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-
2024, berör Lönenämnden och IT-nämnden 

 Socialnämndens beslut § 85, 2021-10-07, 
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut  

 Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 116, 2021-11-
08,Ekonomisk uppföljning per oktober 

  



 
 

 
  PROTOKOLL 1 (3)  

Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har anmälts till kommunstyrelsen. 

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, Centralvägen 18, 
Knivsta  

  

 

 
 
 
  

Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Tid: Onsdag den 24 november 2021, kl. 10.00–10.15  

 
Plats: Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta, samt på distans. 

Samtliga ledamöter deltog på distans som distansledamöter.  
 

Beslutande: Klas Bergström (M), ordförande 
Boo Östberg (C) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Claes Litsner (S)  
 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, förvaltningschef för kommunledningskontoret 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 10-11 
 

Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 26 november 2021 av: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
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Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10   Dnr: KS-2021/586 

Remissvar av SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar yttrandet.  

Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har ombetts att lämna ett svar på betänkande Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk (SOU 2021:68). Regeringen skickade betänkandet SOU 2021:68 Skärpta 
straff för brott i kriminella nätverk på remiss, den 30 augusti 2021. Remissvaret ska lämnas 
till Regeringskansliet senast den 30 november 2021.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-10-25 
Yttrande 2021-10-25 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Justitiedepartementet 
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Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11   Dnr: KS-2021/744 

Remiss Beredskapszoner och planeringszon kring Forsmarks kärnkraftverk 7824-2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar yttrandet. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S), Boo Östberg (C) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till det utsända 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
I rapporten, Översyn av beredskapszoner 2017:27, redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten 
förslag till förändrade beredskaps- och planeringszoner kring svenska kärnkraftverk. Till följd 
av rapporten har regeringen beslutat om en ändring i Förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor (FSO). 
 
Remissen ifråga har i syfte att delge kommunerna förslag om zonernas utformning, samt 
möjlighet att komma med synpunkter enligt FSO kap § 21c, innan dessa fastställs. Knivsta 
kommun har ombetts att besvara remissen senast den 1 december. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-23 
Yttrande 2021-11-23 
Åsa Franzén, chef kommunledningskontoret, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Länsstyrelsen 
 



Färdigst/exp-datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

Lista delegationsbeslut 2021-10-14-2021-11-28
2021-10-15 KS-2021/18-11 Beslut om avropsanmälan, Litteratur 

2020
Fredrik Söderlind KS-2021/18 Avropsanmälningar SKL 

Inköpscentral 2021 (samlingsärende)
2021-10-19 KS-2021/688-2 Begäran om allmän handling, namn, 

mailadress och titel samt arbetsuppgifter 
på alla tillsvidareanställda på Knivsta 
kommun

Isak Bergdahl KS-2021/688 Begäran om allmän handling, 
namn, mailadress och titel samt 
arbetsuppgifter på alla tillsvidareanställda 
på Knivsta kommun

2021-10-22 KS-2021/695-1 Delegationsbeslut 2021-10-22, Ersättning 
för fullmäktiges presidium, delegat Britt-
Louise Gunnar (S)

Siobhán Górny KS-2021/695 Deltagande och ersättning 
enligt ERS 2018 på SKR:s 
demokratikonferens 1 december 2021

2021-11-01 KS-2021/712-1 Delegationsbeslut direktupphandling - KS-
2021/712

Hanne Natt och Dag KS-2021/712 Delegationsbeslut om att 
direktupphandla leverantör för att 
tillgodose lagens krav på e-plikt

2021-11-09 KS-2021/19-4 Beslut om att delta i Kammarkollegiets 
upphandling av programvaror och 
tjänster

Fredrik Söderlind KS-2021/19 Fullmakter Statens 
Inköpscentral 2021 (samlingsärende)

2021-11-09 KS-2021/740-1 Beslut om att påbörja upphandling Fredrik Söderlind KS-2021/740 Upphandling av 
beställningstrafik buss

2021-11-17 KS-2021/265-3 Delegationsbeslut Linn Hållström KS-2021/265 Lotteritillstånd för Olunda 
Ryttarförening, tombola, 2021-06-01 till 
2021-07-31

2021-11-17 KS-2021/417-3 Delegationsbeslut Linn Hållström KS-2021/417 Lotteritillstånd för Lions Club 
Knivsta, 2021-05-24-2024-05-24

2021-11-18 KS-2021/19-6 Beslut om att delta i Kammarkollegiets 
upphandling av kommunikationstjänster 
inom tele och datakom

Fredrik Söderlind KS-2021/19 Fullmakter Statens 
Inköpscentral 2021 (samlingsärende)

2021-11-26 KS-2021/18-13 Beslut om avropsanmälan, Yrkesskor 
2020-2

Fredrik Söderlind KS-2021/18 Avropsanmälningar SKL 
Inköpscentral 2021 (samlingsärende)
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Remiss av SOU 2021:38 – Den nya ordningsvaktlagen m.m. 
KS-2021/467 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet. 
 
 
Delegationsgrund  
 
Beslutet är fattat med stöd av punkt 1.4 i kommunstyrelsens delegationsordning 
(delegation enligt kommunallagen 6:39).  
 
Sammanfattning  
 
Justitiedepartementet skickade den 10 juni 2021 Den nya ordningsvaktlagen 
m.m. remiss. Remissvaret ska lämnas till Justitiedepartementet senast den 8 
oktober 2021. Lagändringar som föreslås i den nya ordningsvaktlagen har i syfte 
att modernisera och effektivisera det nuvarande regelverket och anpassa det till 
dagens förhållanden. Därutöver har förslagen i syfte att effektivisera regelverket 
så att ordningsvakter kan bistå polismyndigheten på ett så bra sätt som möjligt.  
 
 Det nya lagförslaget innebär inte att några krav riktas mot kommunerna eller att 
det kommunala självstyret inskränks på annat sätt.   
 
För Knivsta kommun innebär det att om det uppstår ett behov att upprätthålla 
allmän ordning och säkerhet, samt främja trygghet på en specifik plats eller 
verksamhet, kan kommunen ansöka om tillstånd om ordningsvakter hos 
polismyndigheten. Således är detta i längden fördelaktigt för kommunen. Därför 
tillstyrker Knivsta kommunen de förslag till förändringar som föreslås i den nya 
ordningsvaktlagen. 
 
Beslutet ska skickas till  
 
Justitiedepartementet  
 
 
 
Klas Bergström  
Kommunstyrelsens ordförande 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: jyeItnqpeUsNTUmeIP9tmA

Rolf Klas Hugo Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

2021-10-07 06:59

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Remissvar Den nya ordningsvaktlagen.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-10-06 10:34 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-06 10:34 En avisering har skickats till Klas Bergström
2021-10-07 06:58 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Klas Bergström
2021-10-07 06:59 Rolf Klas Hugo Bergström har signerat dokumentet Remissvar Den nya ordningsvaktlagen.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: jyeItnqpeUsNTUmeIP9tmA)
2021-10-07 06:59 Alla dokument har undertecknats av Klas Bergström

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Ordförandeförslag 
2021-11-10 

Diarienummer 
KS-2021/631 

   
 

Kommunstyrelsen  

Ordförandeförslag - svar på motion 2021:09 från Monica Lövgren 
(SD) - öka antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige:  
Fullmäktige avslår motion 2021:09 från Monica Lövgren (SD) – öka antalet ledamöter i 
fullmäktige.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Monica Lövgren (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att fullmäktige utökas från 31 
till 41 ledamöter.  
 
Bakgrund 
Monica Lövgren lämnade den 22 september 2021 in en motion i vilken hon föreslår 
fullmäktige att uppdra kommunstyrelsen att utreda och föreslå fullmäktige att besluta att öka 
antalet ledamöter i fullmäktige från dagens 31 till 41.  
 
Förvaltningen har berett ärendet i en rapport som bifogas. Av rapporten framgår att Knivsta 
idag inte har tillräckligt många röstberättigade för att behöva utöka fullmäktige till 41.  Enligt 
befolkningsprognosen tycks inte Knivsta nå 16 000 röstberättigade innan 2026.  
 
Frågan om antal ledamöter undersöks inför varje ny mandatperiod. Jag föreslår att motionen 
avslås och att frågan lyfts igen mot slutet av nästa mandatperiod 
 
Klas Bergström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys finns i den bifogade rapporten.  
  
Underlag för beslut 
Ordförandeförslag, daterat 2021-11-10 
Motion 2021:09 från Monica Lövgren (SD) – öka antalet ledamöter i fullmäktige 
Rapport med anledning av motion 2021:09 från Monica Lövgren – öka antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige, daterad 2021-11-05 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Motionsställare 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 
Allmänutredare 

Rapport 
2021-11-05 

Diarienummer 
KS-2021/631 

   
 

 

Rapport med anledning av motion 2021:09 från Monica Lövgren 
(SD) – öka antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

 
 
Bakgrund 
Den 22 september 2021 anmäldes motion 2021:09 från Monica Lövgren (SD). I motionen 
föreslår Lövgren att kommunstyrelsen ”så fort som möjligt” ska utreda och föreslå fullmäktige 
att öka antalet ledamöter i fullmäktige från 31 till 41.  
 
Lövgren motiverar förslaget med att kommuner som har fler än 16 000 röstberättigade enligt 
lag behöver ha minst 41 fullmäktigeledamöter, vilket motionsställaren menar att Knivsta 
troligt gör innan valet 2026.  
 
Bestämmelser om antalet ledamöter i fullmäktige 
Bestämmelser om fullmäktiges storlek finns i  5 kapitlet kommunallagen (2017:725). I 5 § 
anges att det är fullmäktige som beslutar hur många ledamöter fullmäktige ska ha. Andra 
stycket samma paragraf anger att antalet ledamöter ska vara udda. Vidare framgår att i 
kommuner med över 8000 röstberättigade ska fullmäktige minst ha 31 ledamöter, och att vid 
minst 16 000 röstberättigade ska fullmäktige ha minst 41 ledamöter. Vid tillämpning av 5 § 
ska folkbokföringsuppgifter från 1 mars året innan valår användas. 
 
Av 5 kap. 7 § framgår att om fullmäktiges storlek ändras, ska beslutet tillämpas först efter 
nästa allmänna val. Ett beslut om att ändra storlek på fullmäktige ska fattas före utgången av 
februari under år som är valår och skickas till Länsstyrelsen för att träda i kraft under 
nästkommande mandatperiod. 
 
Förvaltningens bedömning 
Nästa val till fullmäktige sker den 11 september 2022. Beslut om ändring av antalet 
ledamöter behöver fattas av fullmäktige senast 28 februari 2022 för att tillämpas under 
mandatperioden 2023-2026.  
 
Den 1 mars 2021 var antalet röstberättigade i Knivsta 13 629. Knivsta kommun hade alltså 
för få röstberättigade den 1 mars 2021 för att enligt lag tvingas utöka antalet ledamöter. 
 
Enligt kommunens befolkningsprognos 2020-2029 beräknas kommunen ha 23 579 invånare 
år 2026, antalet röstberättigade beräknas vid samma tid vara 14 387. En undersökning över 
antalet röstberättigade kommer genomföras av förvaltningen under 2025 inför 
mandatperioden 2026-2030.  
 
Antalet röstberättigade per fullmäktigemandat i jämförelse med andra kommuner 
Som framgår ovan kan fullmäktige besluta hur många ledamöter fullmäktige ska ha, så länge 
det är ett udda antal. Även om det ur kommunalrättslig mening inte finns anledning att idag 
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öka antalet ledamöter kan det finnas andra argument för en annan fördelning. Fullmäktige 
kan alltså besluta att utöka antalet mandat från och med nästa val, om fullmäktige vill.  
 
Nedan finns en uppställning av de kommuner som befann sig kring Knivstas storlek när det 
gällde antal röstberättigade 2018 upp till gränsen på 16000 röstberättigade.  
 

Kommun Fullmäktigemandat 
2019-2022 

Antal röstberättigade 
2018 

Mandat/röstberättigad 
2018 

Skurup 41 12056 294 
Båstad 41 12071 294 
Hedemora 41 12145 296 
Hammarö 31 12205 393 
Hallsberg 45 12208 271 
Hörby 41 12223 298 
Salem 31 12231 394 
Säffle 41 12305 300 
Vimmerby 49 12317 251 
Orust 41 12410 302 
Älmhult 41 12578 306 
Hallstahammar 45 12585 279 
Leksand 49 12614 257 
Vara 45 12616 280 
Tjörn 41 12727 310 
Höör 41 12763 311 
Flen 45 12782 284 
Knivsta 31 13022 420 
Kalix 41 13181 321 
Burlöv 41 13441 327 
Eksjö 49 13516 275 
Klippan 41 13783 336 
Sölvesborg 49 13928 284 
Timrå 41 14209 346 
Gällivare 41 14452 352 
Skara 45 14660 325 
Tranås 41 14662 357 
Kramfors 41 14858 362 
Alvesta 49 15068 307 
Sjöbo 49 15112 308 
Ljusdal 41 15184 370 
Sollefteå 45 15494 344 
Nybro 49 15685 320 
Svedala 45 15744 349 
Simrishamn 49 15896 324 
Håbo 41 15954 389 

 
Om representation enbart ska räknas i termer av antal röstberättigade per mandat har 
Knivsta en relativt hög siffra jämfört med kommuner av liknande befolkningsstorlek.  
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Sett till hela landet är spridningen större, och Knivsta sticker inte ut på samma sätt. Knivstas 
420 röstberättigade/fullmäktigemandat är lägre än det nationella genomsnittet  (488 
röstberättigade/fullmäktigemandat), men högre än mediankommunen Sjöbo som har 308 
röstberättigade/fullmäktigemandat. Jämfört med alla kommuner i hela landet är Knivsta på 
plats 187 av 290 i minst antal invånare per fullmäktigemandat.  
 
Baserat på de befolkningssiffror som redovisades 1 mars 2021 hade Knivsta 439 
röstberättigade/fullmäktigemandat. Om antalet ledamöter skulle ha varit 41 hade Knivsta haft 
332 röstberättigade/fullmäktigemandat.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Skulle fullmäktige fatta beslut om att utöka fullmäktige skulle kostnader i form av arvode, 
utrustning samt ökad administration behöva ingå i budget 2023.  
 
Det är svårt att beräkna hur mycket ett fullmäktige på 41 ledamöter skulle kosta eftersom 
dessa eventuella ledamöter skulle ha rätt till ersättning av förlorad arbetsinkomst. 
Förvaltningen beräknar att ytterligare 10 ledamöter skulle innebära en ökad kostnad på 
omkring 275 000 kronor per år.  
 
I denna summa ingår inte eventuellt andra ökade kostnader i partibidrag och administrativa 
kostnader som troligen också skulle tillkomma om antalet ledamöter utökades.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Hanne Natt och Dag 
Tf. Chef för kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Fullmäktiges storlek påverkar alla som bor och verkar i kommunen. Barn i lagens mening 
saknar dock möjlighet att kandidera till fullmäktige och att rösta i valet till fullmäktige. En 
direkt påverkan av beslutet sker alltså inte.  
2. Hur har barns bästa beaktats? 
I frågan bedöms inte barnets bästa vara relevant att beakta, konsekvenserna barnets 
förutsättningar att formellt påverka beslut är lika oavsett storleken på 
fullmäktigeförsamlingen. Det är inte en kommunal fråga att ta ställning till rösträttsålder eller 
vid vilken ålder du ska kunna kandidera till fullmäktige. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Från ett barnrättsperspektiv kan det ses som problematiskt att barn har små möjligheter att 
påverka lokalpolitikern. Det är en betydligt större politisk fråga att eventuellt försöka öka 
barns delaktighet.  
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
Kommunen och regionen har genom Liv och Hälsa Ung 2021 ställt frågor om hur barn i 
Knivsta ser på sina möjligheter att påverka beslutsfattare. Enkäten är ställd till ungdomar i 
årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet.  
Av de svarande i Knivsta uppgav 44,5 % av pojkarna och 46,2 % av flickorna i kommunen att 
de hade ganska små, mycket små eller inga möjligheter alls att föra fram sina åsikter till de 
som bestämmer i kommunen (35,5 % av pojkarna och 38,7 % av flickorna svarade vet inte 
på frågan). Bara 20 % av pojkarna och 15 % av flickorna svarade alltså att de kunde påverka 
beslut i kommunen.  
 
Samtidigt svarade 27,8 % av pojkarna och 21,1 % av flickorna att de ville vara med och 
påverka frågor i Knivsta kommun. Resultaten bör tolkas försiktigt. Det är t.ex. möjligt att den 
låga viljan att påverka är färgad av uppfattningen att man inte kan påverka. Nästan 60 % av 
de som svarade att de inte vill påverka angav att de inte var intresserade. 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Motion| Sverigedemokraterna Knivsta 

Motion angående ökning av ledamöter i kommunfullmäktige  

I jämförelse med kringliggande kommuner av motsvarande storlek, (en mindre) eller större, 

visar det sig att Knivsta har betydligt färre ledamöter i fullmäktige i förhållande till 

invånarantal (SCB 2020).  

Jämförbara residensorter:  

 

Demokratin i t ex Heby, Tierp eller Håbo fungerar inte sämre än i Knivsta på grund av 

storleken på fullmäktigeförsamlingen. Sverigedemokraterna är övertygade om att kvaliteten 

på fullmäktigearbetet inte skulle försämras med fyrtioen mandat istället för trettioen 

kommunfullmäktigeledamöter. Vi har idag på våra fullmäktigemöten en mängd 

förtroendevalda från alla partier som röstar, deltager i debatter och lägger motioner. Enligt 

kommunallagen behöver Knivsta kommun endast ha trettioen ledamöter (8000-15999 st 

röstberättigade), men så fort vi kommer upp i 16000 röstberättigade måste vi ha som lägst 

41 ledamöter i kommunfullmäktige. Detta gör vi med stor sannolikhet redan i mitten på 

nästa mandatperiod, så för att redan nu vara förberedda och låta fler fritidspolitiker komma 

in i det hela så föreslår vi att det behandlas i berörd nämnd och tas i fullmäktige så fort det 

är möjligt.  

              Kommunfullmäktige föreslås därför besluta:  

- Att uppdra åt kommunstyrelsen att så fort som möjligt utreda och föreslå att besluta 

om att öka antalet ledamöter från 31 till 41 i kommunfullmäktige. 

Sverigedemokraterna Knivsta  

Monica Lövgren Gruppledare 
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KS-2021/745 

   
 

Kommunstyrelsen  

Föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till nya föreskrifter om avgifter för planverksamheten 

i Knivsta kommun 
2. Samhällsutvecklingsnämnden får för varje nytt kalenderår (avgiftsår) besluta att 

justera avgiftsbeloppet enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober 
månad året före avgiftsåret. Avrundning av beloppet får ske till närmast tiotal kronor 

3. Föreskriften träder i kraft 1 februari 2022 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till nya föreskrifter om avgifter för Knivsta kommuns planverksamhet har tagits fram 
för att möjliggöra timdebitering vid framtagande av detaljplaner där plankostnadsavtal kan 
tecknas. Möjlighet till ersättning genom planavgift vid bygglov respektive för planbesked 
kvarstår och berörs inte av några större förändringar. 
 
Ärendet 
Det finns olika tillvägagångsätt att finansiera kommunens planarbete. Den gällande taxan för 
planenhetens verksamhet antogs 2016. Genom gällande plantaxa baseras kostnaden för 
planarbetet på mängden byggrätt som en detaljplan bedöms kunna generera. Bedömningen 
sker i ett tidigt skede i planprocessen i samband med att plankostnadsavtal tecknas. 
Planprocessen är komplicerad och det är svårt att i förväg bedöma hur mycket byggrätt som 
är lämplig på den specifika platsen eller hur lång tid en planprocess kommer att ta. Platsens 
lämplighet ska utredas inom ramen för planprocessen och lämplig mängd byggrätt bestäms 
med hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. 
Förslag till nya föreskrifter om avgifter för planverksamheten bygger istället på timdebitering 
för planarbete där plankostnadsavtal kan tecknas. Genom timdebitering får kommunen 
ersättning för tjänstepersoners nedlagda tid i ett planprojekt. timdebitering möjliggör för andra 
enheter inom samhällsbyggnadskontoret (utöver planenheten) samt inom andra kontor, att få 
ersättning för den tid som läggs på ett planprojekt. Timdebitering underlättar även för 
resursplanering och möjligheten att använda konsulter som stöd i planprojekt. 
Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av dessa föreskrifter. Den innebär att 
kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden). Vid beräkning av 
självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta kostnader 
som verksamheten ger upphov till tas med. Den föreslagna timkostnaden är framräknad med 
stöd av underlag från Sveriges kommuner och regioner. 
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Om plankostnadsavtal inte kan upprättas vid framtagande av en detaljplan debiteras 
planavgift vid beslut om bygglov. Planavgift kan också tas ut för äldre detaljplaner där inget 
plankostnadsavtal ingåtts. Inga större förändringar vad gäller planavgift har införts i förslag till 
nya föreskrifter, men formeln har förenklats något. Inte heller några större förändringar har 
skett vad gäller planbesked, men även här har formeln förenklats något 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Den nya föreskriften bygger på att täcka planenhetens löpande kostnader vid en viss 
debiteringsgrad genom en timdebitering. I övergången till den nya föreskriften kommer vissa 
detaljplaner fortsätta att bedrivas enligt nu gällande plantaxa. Knivsta kommun fakturerar i 
dessa detaljplaner exploatören vid fyra tillfällen (avtalstecknande, samråd, granskning och 
antagande), oavsett antal arbetade timmar. Vissa avtal kommer att kunna förhandlas om. 
 
Eftersom ersättning enligt gällande plantaxa betalas ut i klumpsummor och den nya 
föreskriften bygger på att täcka löpande kostnader finns viss risk för både överskott och 
underskott i planenhetens verksamhet de närmaste åren. Det kan även leda till överskott i 
andra verksamheter på kommunen, främst inom samhällsbyggnadskontoret och 
tillväxtkontoret, men även inom kultur- och fritidskontoret. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
1. Tjänsteutlåtande 2021-11-10 
2. Förslag till nya föreskrifter om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun 
3. Beslut Samhällsutvecklingsnämnden 2021-11-08, § 111 
4. Tjänsteutlåtande SUN 2021-10-18 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Planenheten 
 

Maria Cassel 

Tf. Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslut om föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun berör finansieringen 
av planenhetens verksamhet. Skyldigheten att erlägga avgift enligt denna föreskrift är ett 
rättsförhållande mellan kommun och byggherre eller fastighetsägare och påverkar därmed 
inte barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Giltighetstid: Tills vidare 
Dokumentansvarig: Planchef 
Kontor: Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

 

 

Föreskrift om avgifter 
för planverksamhet i 
Knivsta kommun 

Dokumenttyp: Föreskrift 
Diarienummer: SUN-2021-381 
Beslutande nämnd: Kommunfullmäktige 
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Föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta 
kommun 
Knivsta kommun föreskriver följande med stöd av 12 kap. 8-9§§ plan- och 
bygglagen (2010:900) och 2 kap. 5-6§§ kommunallagen (2017:725). 
 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna föreskrift betalas för kommunens 
- Beslut om planbesked 
- Kostnad för upprättande av detaljplan, planprogram och 

områdesbestämmelser 
- Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder eller uppdrag 

enligt plan- och bygglagen (2010:900) och kommunallagen (2017:725). 
 

Ordförklaring 

 
Begrepp Betydelse 
Prisbasbelopp (PBB) Vid var tid gällande prisbasbelopp 

som fastställs av regeringen enligt 
socialförsäkringsbalken (2010:110). 

Bruttoarea (BTA) Arean av mätvärda delar av våningsplan, 
begränsad av omslutande byggnadsdelars 
utsida eller annan för mätvärdheten angiven 
begränsning. 
BTA kan redovisas per våning, byggnad 
eller grupp av byggnader. Vid beräkning 
av bruttoarea ska svensk standard SS 
21054:2020 
tillämpas. 

Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) 

Prisindex för kommunal verksamhet 
publiceras av Sveriges kommuner och 
regioner. Oktober månads PKV används för 
närmast följande 
kalenderår. 
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Avgiftsskyldig 

2 § Avgift ska betalas av sökanden eller beställaren mot faktura. 

Vid tecknande av plankostnadsavtal ska betalning ske enligt betalningsplanen i 
plankostnadsavtalet. 

Fakturering för planbesked sker i samband med att kommunstyrelsens beslut 
expedieras. 

I de fall planavgift ska tas ut i samband med bygglov sker faktureringen i 
samband med expedieringen av bygg- och miljönämndens beslut om bygglov. 

Avgifter 

3 § Avgift för framtagande av detaljplan, planprogram eller områdesbestämmelser 
(nedan planarbete) tas i huvudsak ut genom tecknande av plankostnadsavtal och 
baseras på timersättning. 

Om plankostnadsavtal ej har tecknats för att bekosta hela eller delar av planarbetet 
tas en planavgift ut. Beräkning av planavgift vid bygglovsgivning baseras på 
bruttoarea vid beviljat bygglov. 

 

2 kap. Avgift vid tecknande av plankostnadsavtal 
Plankostnadsavtal 

1 § I första hand ska plankostnadsavtal träffas mellan planbeställare och 
kommunen innan arbetet med att ta fram detaljplan, planprogram eller 
områdesbestämmelser påbörjas. I avtalet specificeras betalningsvillkor och 
parternas åtaganden i övrigt. Plankostnadsavtalet är ett civilrättsligt avtal. 

2 § För av kommunen nedlagd arbetstid inom avtalat projekt, debiteras 
timersättning enlig det vid varje faktureringstidpunkt gällande timpriset enligt 
denna föreskrift, se tabell 1. Vid ändring av föreskriften eller indexuppräkning av 
timpris justeras beloppet för den del av arbetet som utförs efter ändringen. 

Utöver nedlagd arbetstid reglerar plankostnadsavtalet planbeställarens 
betalningsansvar för övriga kostnader som uppkommer till följd av projektet. Till 
exempel: erforderliga utredningar, miljökonsekvensbeskrivning, grundkarta, 
annonskostnader, fastighetförteckning och annat nödvändigt underlag som kan 
behövas vid myndigheters prövning av planen. 

Avgiften ska motsvara nämndens självkostnad för arbetet i enlighet med 
självkostnadsprincipen. 
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Timkostnad 

3 § I timkostnaden ingår direkta lönekostnader och del av förvaltningens 
gemensamma kostnader. För varje påbörjad halvtimme debiteras en halv 
timkostnad. 

4 § Timkostnaden för nedlagt arbete är 1250 kronor för år 2022. 

För varje följande år ska timkostnaden justeras enligt Prisindex för kommunal 
verksamhet för oktober månad det föregående kalenderåret. Det framräknade 
prisbasbeloppet avrundas till närmaste tiotal kronor. 

5 § Samhällsutvecklingsnämnden fastställer ett justerat avgiftsbelopp (timkostnad) 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för år 2023 och framåt. 

 

3 kap. Planavgift vid beslut om bygglov 
1 § Om ett plankostnadsavtal inte har kunnat upprättas för hela eller delar av en 
detaljplan debiteras en planavgift vid beslut om bygglov för de fastigheter som ej 
har bekostat planarbetet. Planavgift kan också tas ut för äldre detaljplaner där 
plankostnadsavtal saknas. 

2 § Om planarbetet i sin helhet bekostats av ett plankostnadsavtal och beställaren 
fullföljt sitt betalningsansvar ska ingen planavgift tas ut vid beslut om bygglov. 

3 § För nya detaljplaner ska det framgå av detaljplanen om planavgift ska tas ut 
vid ansökan om bygglov. Planenheten tillhandahåller en särskilt framtagen 
förteckning över vilka äldre detaljplaner där planavgift ska tas ut. Planavgift tas ut 
till dess att samhällsutvecklingsnämnden beslutar att en detaljplan är färdigbetald. 

4 § Planavgiften vid bygglovsbeslutet beräknas genom att multiplicera aktuell 
objektsfaktor (i enlighet med 3 kap. 5 §) med aktuellt prisbasbelopp enligt 2 kap. 
7 § socialförsäkringsbalken (2010:110). Ingen planavgift tas ut för byggnationer 
eller komplementbyggnader understigande 50 kvadratmeter BTA. 

5 § För angivna intervall bruttoarea fastställs objektsfaktor enligt följande tabell. 
 

BTA (kvadratmeter) Objektsfaktor (OF) 
50-100 0,35 
101-200 0,6 
201-300 0,8 
301-400 1 
401-600 1,4 
601-900 1,9 
901-1300 2,7 
1301-2000 4 
Därutöver för varje 1000–intervall + 1,5 
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4 kap. Avgift för planbesked 
1 § Avgift för planbesked tas ut för både positiva och negativa beslut. Sökanden 

får inom 10 dagar återta sin ansökan om planbesked utan kostnad. Därefter utgår 

avgift enligt 4 kap 3 §. 

2 § Negativa planbesked debiteras med 80 % av avgiften. 

3 § Avgiften för planbesked beräknas enligt följande tabell. För tidsersättning 

gäller timkostnad enligt 2 kap. 4 §. 
 

Typ av åtgärd Avgift 

Enkel åtgärd 
Med enkel åtgärd avses projekt som bedöms vara möjliga att 
genomföra med standardförfarande, samt uppfyller något av 
följande kriterier: 
1. Ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två 
lägenheter 
2. Ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 300 m2 
bruttoarea 
3. Övriga projekt med en markarea om högst 2000 m2 

Tidsersättning dock 
lägst 0,2 PBB 

Medelstor åtgärd 
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller 
kriterierna för enkel åtgärd och som inte uppfyller kriterierna 
för stor åtgärd. 

Tidsersättning dock 
lägst 0,4 PBB 

Stor åtgärd 
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande 
kriterier: 
1. Bostadsprojekt omfattande mer än 25 lägenheter 
2. Verksamhetsprojekt omfattande mer än 3 000 m2 bruttoarea 
3. Övriga projekt omfattande mer än 10 000 m2 markarea. 

Tidsersättning dock 
lägst 0,6 PBB 

5 kap. Övergångsbestämmelser 
1 § Denna taxa träder i kraft från och med den 1 februari 2022. 

Vid samma tidpunkt upphör taxan, reviderad taxa antagen av kommunfullmäktige 

den 25 maj 2016, för kommunens planverksamhet att gälla. 

2 § Plankostnadsavtal tecknade innan denna taxa träder i kraft fortsätter att gälla 

om ingen annan överenskommelse nås eller har nåtts. 
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  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 6 (12)  
Sammanträdesdatum  
2021-11-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 111   Dnr: SUN-2021/381 
 

Ny taxa för planenhetens verksamhet 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

Anta förslag till nya föreskrifter om avgifter för Knivsta kommuns planverksamhet. 
2. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

Samhällsutvecklingsnämnden får för varje nytt kalenderår (avgiftsår) besluta att justera 
avgiftsbeloppen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober månad året före 
avgiftsåret. Avrundning av beloppen får ske till närmast tiotal kronor. 

3. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Föreskriften träder ikraft 1 februari 2022. 

Yrkande 
Thor Övrelid (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya föreskrifter om avgifter för Knivsta kommuns planverksamhet har tagits fram för att 
möjliggöra timdebitering vid framtagande av detaljplaner där plankostnadsavtal kan tecknas. 
Möjlighet till ersättning genom planavgift vid bygglov respektive för planbesked kvarstår och 
berörs inte av några större förändringar. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-10-14 
Förslag till föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun 
Elin Hedström, planhandläggare, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
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Handläggare 
Elin Hedström 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2021-10-18 

Diarienummer 
SUN-2021/381 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Nya föreskrifter om avgifter för planenhetens verksamhet 
 
Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Anta förslag till nya föreskrifter om avgifter för Knivsta kommuns planverksamhet. 

2. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Samhällsutvecklingsnämnden får för varje nytt kalenderår (avgiftsår) besluta att 
justera avgiftsbeloppen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober 
månad året före avgiftsåret. Avrundning av beloppen får ske till närmast tiotal kronor. 

3. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Föreskriften träder ikraft 1 februari 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nya föreskrifter om avgifter för Knivsta kommuns planverksamhet har tagits fram för att 
möjliggöra timdebitering vid framtagande av detaljplaner där plankostnadsavtal kan tecknas. 
Möjlighet till ersättning genom planavgift vid bygglov respektive för planbesked kvarstår och 
berörs inte av några större förändringar. 
 
Ärendet 
Det finns olika tillvägagångssätt att finansiera kommunens planarbete. Den gällande taxan 
för planenhetens verksamhet antogs 2016. Genom gällande plantaxa baseras kostnaden för 
planarbetet på mängden byggrätt som en detaljplan bedöms kunna generera. Bedömningen 
sker i ett tidigt skede i planprocessen i samband med att ett plankostnadsavtal tecknas. 
Planprocessen är komplicerad och det är svårt att i förväg bedöma hur mycket byggrätt som 
är lämplig på den specifika platsen eller hur lång tid en planprocess kommer att ta. Platsens 
lämplighet ska utredas inom ramen för planprocessen och lämplig mängd byggrätt bestäms 
med hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. 
Förslag till nya föreskrifter om avgifter för planverksamheten bygger istället på timdebitering 
för planarbete där plankostnadsavtal kan tecknas. Genom timdebitering får kommunen 
ersättning för tjänstepersonernas nedlagda tid i ett planprojekt. Timdebitering möjliggör för 
andra enheter inom samhällsbyggnadskontoret (utöver planenheten) samt inom andra 
kontor, att få ersättning för den tid som läggs på ett planprojekt. Timdebitering underlättar 
även för resursplanering och möjligheten att använda konsulter som stöd i planprojekt. 
Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av dessa föreskrifter. Den innebär att 
kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden). Vid beräkningen av 
självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta kostnader 
som verksamheten ger upphov till tas med. Den föreslagna timkostnaden är framräknad med 
stöd av underlag från Sveriges kommuner och regioner.  
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Om plankostnadsavtal inte kan upprättas vid framtagande av en detaljplan debiteras 
planavgift vid beslut om bygglov. Planavgift kan också tas ut för äldre detaljplaner där inget 
plankostnadsavtal ingåtts. Inga större förändringar vad gäller planavgift har införts i förslag till 
nya föreskrifter, men formeln har förenklats något. Inte heller några större förändringar har 
skett vad gäller planbesked, men även här har formeln förenklats något. Dessa ändringar 
innebär inga större prisjusteringar. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Den nya föreskriften bygger på att täcka planenhetens löpande kostnader vid en viss 
debiteringsgrad genom en timdebitering. I övergången till den nya föreskriften kommer vissa 
detaljplaner fortsätta att bedrivas enligt nu gällande plantaxa. Knivsta kommun fakturerar i 
dessa planer exploatören vid fyra tillfällen (avtalstecknande, samråd, granskning och 
antagande), oavsett antal arbetade timmar. Vissa avtal kommer att kunna förhandlas om.  
 
Eftersom ersättning enligt gällande plantaxa betalas ut i klumpsummor och den nya 
förskriften bygger på att täcka löpande kostnader finns viss risk för både överskott och 
underskott i planhetens verksamhet de närmaste åren. Det kan även leda till överskott i 
andra verksamheter på kommunen, främst inom samhällsbyggnadskontoret och 
tillväxtkontoret, men även inom kultur- och fritidskontoret. 
  
Det finns viss risk för att ett underskott i planenhetens verksamhet överstiger andra 
verksamheters överskott. Genom tät ekonomisk uppföljning och prioritering mellan 
detaljplaneärenden är bedömningen att det ekonomiska underskottet kan reduceras. 
Planprioriteringen kan därför behöva justeras framöver. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Förslag till föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
 
 

 
 
 
Maria Cassel 

Tf. Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslut om föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun berör finansieringen 
av planenhetens verksamhet. Skyldigheten att erlägga avgift enligt denna föreskrift är ett 
rättsförhållande mellan kommun och byggherre eller fastighetsägare och påverkar därmed 
inte barn. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Carin von Köhler 
Titel Tf Park- och naturchef 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-11 

Diarienummer 
KS-2021/676 

   
 

Kommunstyrelsen 

Bildande av naturreservat Ängbyskogen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 

1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar Knivsta kommun det område som 
framgår av den heldragna röda linjen i beslutshandlingens beslutskarta som 
naturreservat. 
 

2. Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen.  
 

3. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden i den utsträckning som behövs för att uppnå 
syftet med reservatet. Inskränkningarna framgår av beslutshandlingens 
reservatsföreskrifter, del A.  
 

4. Med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar Knivsta kommun fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla de intrång som behövs för att 
tillgodose syftet med reservatet och som framgår av beslutshandlingens 
reservatsföreskrifter, del B.  
 

5. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun ordningsföreskrifter 
om vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet. Ordningsföreskrifterna 
framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del C.  
 

6. Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Knivsta kommun skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen. 
 

7. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen beslutar att bilda ett kommunalt naturreservat av Ängbyskogen i 
överensstämmelse med de föreskrifter och geografisk utbredning som ligger till grund för 
beslutet. 
 
Bakgrund 
 
Ängbyskogen är ett grönområde som är utpekat i översiktsplanen som ett viktigt tätortsnära 
grönområde. Skogen nyttjas idag flitigt av flera förskolor, en skola, ett stort antal 
friluftslivsorganisationer och ryttare och fotgängare. Upplandsleden går genom skogen. 
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Skogen hyser också höga naturvärden som framförallt är knutna till en kontinuitet av gamla 
träd och kalkpåverkad mark. 
Beslutshandling inklusive bilagor för naturreservat Ängbyskogen har tagits fram med hjälp av 
befintliga och nya inventeringar av naturvärden och värden för friluftslivet. Området har 
naturvärdesinventerats enligt standard av certifierat företag och besökts ett flertal gånger av 
tjänstepersoner från kommunen. Naturreservatets avgränsning och funktion har stämts av 
mot de åtaganden kommunen har gjort genom det så kallade Fyrspårsavtalet.  
Dialog har förts om förslaget till beslut med bland annat länsstyrelsen i Uppsala län, 
Upplandsstiftelsen, lokala intresseorganisationer och allmänheten. 
Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen informerat Samhällsutvecklingsnämnden om 
processen för att bilda naturreservat och vad det innebär. Frågor som har lyfts i nämnden är  

- vad ett naturreservat är 
- naturreservatets avgränsning mot åkermark, mot tomtmark, mot skogsmark och mot 

Ängbyskolan,  
- driftskostnader  
- samrådsprocessen 
- process för att söka markåtkomstbidrag. 

Efter behandling i Samhällsutvecklingsnämnden har beslutsmeningarna omformulerats för 
att bli formellt korrekta och en redaktionell ändring av föreskrift B6 skett.  
Ekonomisk konsekvensanalys 
Se tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden, 2021-09-15 (SUN-2021/386).  
 
Barnkonsekvensanalys 
Se tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden, 2021-09-15 (SUN-2021/386).  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-11 
Beslutshandling, reviderad efter samhällsutvecklingsnämnden 2021-11-11 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 100, 2021-10-04 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2021-09-15 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park-och naturenheten 
 
 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Naturreservatet Ängbyskogen  

Knivsta kommun 
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Bildande av naturreservatet Ängbyskogen i Knivsta kommun 

 

Beslut 
 
Knivsta kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område som 
utmärkts på bifogad beslutskarta som naturreservat. 
Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 
vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet. 
Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 

 
Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, 
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 
Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 
 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, 
sumpskog, fuktäng, samt den biologiska mångfald i form av arter, 
strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer, 

 återställa trädklädd betesmark,  

 nyskapa barrnaturskog, 

 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 
skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 

 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde med både trädklädda 
och öppna marker, som stimulerar till naturupplevelser, ett aktivt friluftsliv 
och utomhuspedagogik.  

 
Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamhet eller annan aktivitet 
som riskerar att påverka kontinuitet av tillgång till gamla, döende och 
döda träd, 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 
området, 

 hävda öppna gräsmarker, brynmiljöer och betesmarker, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 genomföra åtgärder som syftar till att återställa områdets hydrologi,   

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet 
för utomhuspedagogik. 
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Skälen för beslutet 

De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs av naturskogsartad 
tallskog, barrnaturskog, kalkbarrskog, trädklädd betesmark, sumpskog, med rik 
mångfald av kärlväxter, svampar och insekter. Hela området fungerar som 
tätortsnära natur- och friluftsområde för allmänheten och som strategiskt placerad 
lokal för utomhuspedagogik, bland annat för kommunens naturskola. 
 

 

Föreskrifter 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Knivsta kommun 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan 
angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 

 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning i rätten  

att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet.  
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att: 
 

1. avverka, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på annat sätt 
skada eller föra bort levande eller döda träd eller buskar med undantag för 
 

- fällning av träd eller kapning av grenar som utgör fara för människor, 
byggnad eller anordning efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 

- fällning av träd, kapning av grenar eller röjning av sly i samband med 
underhåll av intilliggande byggnad eller anläggning, efter 
överenskommelse med reservatsförvaltaren,  

 
2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, spränga, muddra, schakta, plöja, 
dämma, nydika, underhållsrensa dike, skyddsdika eller på annat sätt föra bort 
vatten, utfylla, tippa, skada stenblock, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan 
markbearbetning med undantag för 
 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 
2,  

 
3. uppföra byggnad eller anlägga väg, mast, antenn eller annan anläggning eller 

anordning med undantag för, 
- uppförande av anordning i samband med underhåll av intilliggande 

byggnad efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 
 

4. dra fram ny mark- eller luftledning eller ledning i vatten, 
 

5. framföra motordrivet fordon med undantag för 
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- hämtning av vildsvin eller annan art som fällts i enlighet med föreskrift 

A9, 
- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  
 

6. anordna upplag, 
 

7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
 

8. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande, 
 

9. bedriva jakt med undantag för 
 

- naturvårdande jakt på vildsvin eller annan art som hotar de prioriterade 
skyddsvärdena i reservatet, 

 
10. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras med undantag för 

 
- tamboskap i samband med beteshävd, 
- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

11. upplåta plats för camping, uppställning av husvagn, släpvagn eller motordrivet 
fordon. 

 
Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och 
innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som är nödvändiga för att 
kunna sköta reservatsområdet eller för att kunna utöva sin särskilda rätt, t.ex, 
servitut.  

 
B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av särskild 

rätt till fastighet förpliktas att tåla 

 
Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och 
att följande åtgärder vidtas: 

 
1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt gällande anvisningar, 

 
2. igenläggning av diken på ett sätt som inte skadar, eller försumpar mark utanför 

reservatet, i avsikt att minska avrinningen ut ur reservatet,  
 
3. anläggande och underhåll av stängsel eller byggnader för djurhållningens behov,  
 
4. uppmärkning, anläggande och underhåll av stigar och spänger för vandring, samt 

leder för cykling och ridning,  sittbänkar, rastplats, eldstad, vindskydd, 
toaletter, vedförråd,  
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5. fällning eller ringbarkning av mindre träd och röjning av sly i syfte att friställa 

grova lövträd eller tall eller öka ljusinsläpp i skog och skogsbryn. Fällda träd ska 
lämnas kvar i skogen, ris och sly får fraktas ut, 
 

6. naturvårdsinriktad luckhuggning eller utglesning av gran inom område markerat 
på karta, bilaga 2. Fällda träd får fraktas ut,  
 

7. anordning av tillfälliga upplag i samband med skötsel av reservatsområdet, 
 

8. slåtter eller bete,  
 
9. åtgärder i syfte att upprätthålla en trädfri yta i området utmarkerat i bilaga 2,  
 
10. åtgärder i syfte att undvika eller begränsa större angrepp av granbarkborre som 

kan hota prioriterade bevarandevärden, genom barkning, rotkapning av vindfällda 
träd samt utplacering av fällor eller fångstvirke. Inga träd som fälls i detta syfte 
ska föras ut ur naturreservatet, med undantag för eventuellt fångstvirke, 

 
11. mekanisk bekämpning av invasiva eller främmande arter och stammar, 
 
12. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 

 
 

C.  Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas och om 

ordningen i övrigt inom naturreservatet 
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:  
 

1. insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för mindre kollekt för 
artbestämning och plockning av matsvamp,  

 
2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller     

plockning av enstaka individer för artbestämning, utan att skada 
bevarandevärdena,  

 
3. elda eller grilla på annan än av Kommunen särskilt iordningställd plats, eller 

utan Kommunens tillstånd,  
 

4. framföra motordrivet fordon, 
 

5. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift, 
 

6. tälta utan Kommunens tillstånd, 
 

7. cykla annat än på markerade cykelstigar, 
 

8. rida, annat än på markerade ridstigar,  
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9. utan Kommunens tillstånd sätta upp markeringar såsom snitslar eller 

orienteringskontroller annat än tillfälligt i samband med förenings- eller 
skolaktivitet eller liknande,  

 
10. utan Kommunens tillstånd anordna tävling eller arrangemang med fler än 75 

deltagare. 
 
Undantag från föreskrifterna 

 
Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för: 
 

- förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 
genomföra de skötsel- och andra åtgärder som behövs för att tillgodose 
syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan, 

 
- Kommunen, eller av Kommunen utsedd uppdragstagare, att i uppföljnings-, 

miljöövervaknings- eller pedagogiskt syfte utföra inventeringsverksamhet, 
nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation 
av växt- och djurliv inom naturreservatet, 

- genomförande av biologiska undersökningar som inte skadar 
bevarandevärdena. För sådana undersökningar krävs dock Kommunens 
tillstånd, 

 
- Kommunens naturskola att inom den utomhuspedagogiska verksamheten 

elda, såga av grenar eller sly samt framföra motordrivet fordon för 
transporter kopplade till verksamheten, 

 
- innehavare av särskild rätt att utföra de åtgärder som omfattas av den 

särskilda rätten. Detta gäller t.ex. underhåll av befintligt ledningsnät och 
transformatorstation, luftkablar och vägar, 

 
- personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vidta 

nödvändiga åtgärder i samband med övervakning, bekämpning av brand, 
oljeutsläpp, kemikalieutsläpp eller i samband med andra insatser. Anmälan 
ska om möjligt göras till kommunen i förväg, annars efter genomförandet.  

 
 

Fastställelse av skötselplan 
Med stöd av 3 § i förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan, bilaga 4. 
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Uppgifter om naturreservatet 
Naturreservatets namn Ängbyskogen 
Kommun Knivsta 
Markägare Knivsta kommun 
Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 

Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 
Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 
Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 

framgår av översiktskarta, bilaga 3. 
Naturgeografisk 

region 

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark 
(2014), Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 
Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 
Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta 
kommun, Ekologigruppen, (2019) 
Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 
(2019) 

Markslag och naturtyp 

(ungefärliga arealer) 

Barrnaturskog 44 ha 
Naturskogsartad tallskog 14,7  ha  
Trädklädd hagmark 11,5 ha  
Sumpskog 2 ha 
Äng/Vall 7,1 ha 

 

Beskrivning av naturreservatet 
 

Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort 
och är en del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen 
överallt utom i söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. 
Skogsgränsen är djupt flikig och i låglänta partier går åkermarken långt in i 
skogsområdet. På många platser är skogen tät hela vägen ut till brynet, men det 
finns också delar där brynet är luckigt och i olika stadier av igenväxning. 
Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i söder och sumpskog 
och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns resterna av ett 
torp med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla trädbärande 
hagmarksområden med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets 
inre områden består av lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 
 
Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större 
krondike som delvis har växt igen. I reservatet ingår en gammal inäga som 
sannolikt brukats som äng. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av 
asp och buskage av framförallt slån. 
 
Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att 
det är en variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen 
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genomkorsas av ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- 
sydlig riktning. Ett vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 
 
Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar 
som ett refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att 
den kan fungera som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för 
hackspettar och andra arter som kan röra sig övre större områden. 
 
Ängbyskogen berörs av Åtgärdsprogrammet för Kalktallskogar och Skyddsvärda 
träd.  
 

Kommunens bedömningar 
Ängbyskogen utgör ett, ur naturvårdssynpunkt sett, mycket värdefullt naturområde 
bestående av barrnaturskog, kalkbarrskog, natutrskogsartad tallskog, 
ädellövmiljöer och sumpskog och vilka hyser en stor mångfald, av växt- och 
djurarter. Skogen är också mycket värdefull som rekreations- och friluftsområde 
för de boende i Knivsta kommun. 
 
För att områdets värden ska bestå behöver området undantas från exploatering 
som innebär att områdets natur- och friluftslivsvärden påtagligt skulle skadas. 
Vidare behövs vissa skötselinsatser för att dessa värden ska bestå och stärkas. 
Kommunen har bedömt att området därför bör förklaras som naturreservat. 
 
Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt 
växt- och djurliv och Levande skogar genom att 79,4 hektar skyddsvärd natur ges 
ett långsiktigt skydd. Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla 
friluftslivsmålen Attraktiv tätortsnära natur och Skyddade områden som resurs för 
friluftslivet. 
 
Kommunen bedömer att detta beslut är förenligt med en ur allmän synpunkt sett 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området 
gällande kommunala översiktsplanen. 
Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 
vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

 

Ärendets beredning 
Skogen är utpekat som ett viktigt tätortsnära grönområde i kommunens 
översiktsplan (2017). Flera inventeringar och planer, såsom Knivsta kommuns 
grönstrukturplan, 2016, Knivsta kommuns skogsskötselplan, 2014 har framhållit 
områdets höga naturvärden. Området har naturvärdesinventerats enligt standard 
2016. 
 
Delar av området är klassat som Naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen. Ett stort 
antal arter är också inrapporterade i Artportalen från området. 
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Synpunkter gällande hur naturreservatet nyttjas har insamlats från ett flertal 
friluftslivsorganisationer och allmänheten under år 2021.  

 

Inkomna remissynpunkter 

 
Se samrådshandling, bilaga 5. 

 

Upplysningar 
Reservatsbeslutet kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla. 
 
Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas, 
vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart, även om 
de överklagas. 
 
Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka 
talan hos mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet på 
vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning 
eller inlösen annars går förlorad. 
 
Knivsta kommun är förvaltare av naturreservatet. 
 
Knivsta kommun ska enligt 2 kap. 9 § miljötillsynsförordningen (2011:13) utöva 
operativ tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a 
§§ miljöbalken gäller bl.a. att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 
kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot 
meddelad föreskrift, kan Kommunen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid 
vite förelägga om rättelse. 
 
Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med 
stöd av lagen meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider 
mot föreskrifter för naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och 
stormskadad skog lämnas orörda. 
 
Enligt 3 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har, efter en eventuell 
brand, ägaren eller nyttjanderättshavaren ansvar för bevakning i den utsträckning 
som har beslutats av räddningsledaren efter avslutad räddningsinsats. Behövs 
bevakning med hänsyn till risken för ny brand men kommer bevakningen inte till 
stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller 
nyttjanderättshavarens bekostnad. 
 
Knivsta kommun kan meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl 
och om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 
 
Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till 
skydd för naturmiljön, till exempel: 
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- Fridlysning av vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon enligt 
jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. 
miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845). 

 
- Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) 

med visst förbud mot körning i terräng, 
 

- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) 
 

 

Bilagor 
 

1. Beslutskarta,  
2. Föreskriftskarta 
3. Översiktskarta 
4. Skötselplan med bilagor 
5. Samrådshandling 
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Hur du överklagar  
Kommunens beslut får överklagas till länsstyrelsen i Uppsala län.  
Om du vill överklaga beslutet ska ditt överklagande ska vara hos kommunen inom tre 
veckor från det att beslutet kungjordes. Om sista dagen för överklagande infaller på en 
lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen 
kommer in nästa vardag.  
Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men ges in till kommunen som 
prövar om ditt överklagande lämnats in i rätt tid. Har ditt överklagande kommit i tid 
vidarebefordrar kommunen det till länsstyrelsen.  
Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om ditt namn, person- eller 
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dock inte hemligt telefonnummer), epost 
och annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. Dessutom ska adress och 
telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där du kan nås för delgivning 
anges.  
Du behöver ange vilket beslut som du överklagar (diarienummer och beslutsdatum), varför 
du anser att kommunens beslut är felaktigt och vilken ändring av beslutet du begär samt de 
omständigheter (bevis) du åberopar till stöd för din begäran.  
Mejla ditt överklagande till knivsta@knivsta.se eller skicka det med post till:  
Knivsta kommun  
741 75 
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Skötselplan för naturreservatet 

Ängbyskogen 
Knivsta kommun 

 

 
 
 



 § 189 Bildande av naturreservat Ängbyskogen - KS-2021/676-2 Bildande av naturreservat Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen, reviderad efter SUN, 2021-11-11

 
 Beslutshandling 16(36) 
  naturreservatet Ängbyskogen 
 2021-11-11 Dnr: KS-2021/676 
     
  

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
SKÖTSELPLANENS SYFTE ............................................................................................................. 17 
SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL .................................................................... 17 
BESKRIVNINGSDEL ......................................................................................................................... 18 
Uppgifter om naturreservatet ............................................................................................................... 18 

Allmän beskrivning ................................................................................................................... 18 
Historisk och nuvarande markanvändning ................................................................................ 19 
Områdets bevarandevärden ....................................................................................................... 21 

Biologiska värden .......................................................................................................... 21 
Kulturhistoriska värden ............................................................................................... 24 
Värden för friluftslivet ................................................................................................. 24 

Prioriterade bevarandevärden ................................................................................................... 25 
KÄLLFÖRTECKNING ....................................................................................................................... 26 
PLANDEL ........................................................................................................................................... 27 

Beskrivning, bevarandemål och skötselåtgärder ....................................................................... 27 
Skötselområde A:  Trädklädd betesmark  4,4 ha ....................................................... 27 
Skötselområde A1:  Trädklädd betesmark  4,4 ha ..................................................... 27 
Skötselområde B:  Sumpskog 2 ha .............................................................................. 28 
Skötselområde C:  Naturskogsartad tallskog 14 ha ................................................... 29 
Skötselområde D:  Naturskogsartad barrblandskog 42 ha ....................................... 29 
Skötselområde D1:  Granskog ..................................................................................... 29 
Skötselområde E:  Öppen mark .................................................................................. 30 
Skötselområde E1:  Öppen mark med brynmiljö ...................................................... 30 
Anordningar för friluftslivet ........................................................................................ 31 

Upplysningar ............................................................................................................................. 32 
Vägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar ..... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Byggnader och andra anläggningar ............................................................................ 32 
Upplag m.m. .................................................................................................................. 32 
Ridning och cykling ...................................................................................................... 32 
Stängsel och staket ........................................................................................................ 32 
Jakt och fiske ................................................................................................................. 32 
Kulturlämningar ........................................................................................................... 32 

UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER..................................................................................... 32 
BILAGOR ............................................................................................................................................ 32 
 

  



 § 189 Bildande av naturreservat Ängbyskogen - KS-2021/676-2 Bildande av naturreservat Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen, reviderad efter SUN, 2021-11-11

 
 Beslutshandling 17(36) 
  naturreservatet Ängbyskogen 
 2021-11-11 Dnr: KS-2021/676 
     
  

 
 

 
SKÖTSELPLANENS SYFTE   
 
Skötselplanen avser främst att ge anvisningar om hur reservatet ska förvaltas för att syftet 
med naturreservatet ska tillgodoses. Skötselplanen kan, inom ramen för syfte och 
föreskrifter, justeras vid behov. Knivsta kommun ansvarar för revidering och fastställande 
av skötselplaner. 
 
 
SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL 
 
Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, skydda, återställa 
eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 
Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 
 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, 
sumpskog, fuktäng, samt den biologiska mångfald i form av arter, 
strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer, 

 återställa trädklädd betesmark,  
 nyskapa barrnaturskog, 
 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 

skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 
 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde med både trädklädda 

och öppna marker, som stimulerar till naturupplevelser, ett aktivt 
friluftsliv och utomhuspedagogik.  

 
Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamhet eller annan aktivitet 
som riskerar att påverka kontinuitet av tillgång till gamla, döende och 
döda träd, 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 
området, 

 hävda öppna gräsmarker, brynmiljöer och betesmarker, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 genomföra åtgärder som syftar till att återställa områdets hydrologi,   

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet 
för utomhuspedagogik. 
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BESKRIVNINGSDEL 
 

Uppgifter om naturreservatet 
Naturreservatets 
namn 

Ängbyskogen 

Kommun Knivsta 
Markägare Knivsta kommun 
Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 

Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 
Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 
Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 

framgår av översiktskarta, bilaga 3. 
Naturgeografisk 

region 

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark 
(2014), Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 
Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 
Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta 
kommun, Ekologigruppen, (2019) 
Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 
(2019) 

Markslag och 

naturtyp (ungefärliga 

arealer) 

Barrnaturskog 44 ha 
Naturskogsartad tallskog 14,7  ha  
Trädklädd hagmark 11,5 ha  
Sumpskog 2 ha 
Äng/Vall 7,1 ha 

 

 
 
 

 
Allmän beskrivning   

Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort och är 
en del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen överallt utom i 
söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. Skogsgränsen är djupt 
flikig och i låglänta partier går åkermarken långt in i skogsområdet. På många platser är 
skogen tät hela vägen ut till brynet, men det finns också delar där brynet är luckigt och i 
olika stadier av igenväxning. Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i 
söder och sumpskog och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns 
resterna av ett torp med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla 
trädklädda betesmarker med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets inre 
områden består av lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 
 
Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större krondike 
som delvis har växt igen. I reservatet ingår en gammal inäga som sannolikt brukats som 
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äng. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av asp och buskage av framförallt 
slån. 
 
Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att det är en 
variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen genomkorsas av 
ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- sydlig riktning. Ett 
vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 
 
Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar som ett 
refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att den kan fungera 
som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för hackspettar och andra arter 
som kan röra sig övre större områden. 
 
Ängbyskogen berörs av Åtgärdsprogrammet för Kalktallskogar och Skyddsvärda träd 
 
Historisk och nuvarande markanvändning 
Från historiska kartor kan utläsas att Ängbyskogen har samma karaktär på landskapsnivå 
idag som den har haft minst sedan mitten av 1800-talet. Samma ängslycka som ses på den 
häradsekonomiska kartan från mitten av 1800-talet (se figur 1) finns kvar idag.  
Stora delar av skogen har sannolikt betats under denna tid, medan de små trädfria 
områdena har brukats som åker eller äng.  
Trädskiktet är över lag gammalt, men skogen är mer eller mindre påverkad av skogsbruk 
överallt.  Endast en mindre del av skogen har kalhuggits, men vissa områden är åkermark 
som har planterats med gran, eller björk. Några områden har karaktär av gammal, trädklädd 
betesmark i igenväxningsfas, och här är skogen på beståndsnivå yngre, med enstaka äldre 
träd inuti.  
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Figur 1. Från Häradsekonomiska kartan 1859-63. Rosa är åkermark, grönt är slåttermark och 

beige är skogsmark. Stjärnor är barrträd och ringar lövträd. Ängslyckan i mitten syns tydligt, 

liksom diket som rinner ut  ur skogen och genom åkern öster om lyckan. Källa: Lantmäteriet 

 

Under 1900-talet har en åkerlycka har skapats söder om den ursprungliga. På 1960-talet var 
denna fortfarande helt öppen, men den har sedan dess vuxit igen med framförallt lövträd 
(se figur 2). De diken som genomskurit och avvattnat området är idag till stor del igenväxta 
och området är idag sankt. En liten glänta kvarstår där det är som blötast. Senare har de 
hagmarker som varit helt öppna blivit mer slutna, men betesmarkskaraktären kvarstår och 
spärrgreniga lövträd finns kvar.  
Under 1980-talet också flera av luckorna igenplanterats med gran och det finns täta bestånd 
av ung gran spritt i skogen.  
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Figur 2. Ortofoto från 1960. Ytterligare en lycka har tillkommit i skogen och en väg in till den 

ursprungliga lyckan har skapats. Längst i norr syns den glesa betesmarken med jätteekar. Källa 

Lantmäteriet 

 
 
 
Områdets bevarandevärden  
 
Biologiska värden   
De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs främst av naturskogsartad 
tallskog, kalkbarrskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, och sumpskog. Det 
förekommer mindre delområden som domineras av asp och grova aspar förekommer spritt i 
så gott som alla miljöer i skogen. Bevarandevärda strukturer är förutom asparna också de 
grova hagmarksekar i skogens nordligaste delar och oxelmiljöerna i väster. Det väldigt 
långa skogsbrynet skapar förutsättningar som födosöksområde för pollinerande insekter 
och arter som är knutna både till en kombination av öppen mark och sluten skog. 
 
Kalkbarrskog och ädellövmiljöer är ansvarsnaturtyper i Uppsala län, vilket innebär att länet 
har ett särskilt ansvar att säkerställa att dessa miljöer bevaras. Ängbyskogen ligger i de 
västligaste och yttersta delarna av kalkbarrskogsbältet i länet, men har ett flertal arter som 
är tydligt kalkgynnade. Skogens kulturhistoria har också varit gynnsamt för dessa arter, 
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som behöver en viss störning, gärna i form av bete, i kombination med en kontinuitet av 
gran för att frodas. Ädellövmiljöerna i Ängbyskogen är trädklädda betesmarker som har en 
kombination av trädkontinuitet och hävd. Gammal tallskog är en bristvara i landskapet 
eftersom den inom produktionsskogsbruket oftast avverkas innan den når en ålder av 100 
år. Tallskogsområdena i Ängbyskogen som har en medelålder mellan 125-135 år är mycket 
skyddsvärda. Ett flertal av naturvårdsarterna som noterats är beroende av ett stabilt och 
fuktigt mikroklimat. Sumpskog och fuktäng är av den anledningen viktiga att bevara i 
området.  
 
Skogen har inventerats enligt standard, men dock väldigt sent på säsongen. Trots detta har 
18 rödlistade arter och 36 signalarter (arter som indikerar miljöer med höga naturvärden) 
påträffats i området. 
 
Bland skyddsvärda arter kan några kalkgynnade marksvampar knutna till äldre 
barrskogsbestånd nämnas, t.ex. grangråticka, korktaggsvampar och korallfingersvampar. 
Dessa arter har en särdeles dålig förmåga att sprida sig och är beroende av att de träd som 
de lever i symbios med får finnas kvar.  
 
Rynkskinn är en art som indikerar urskogsartade barrskogar. Den lever på grova 
granstammar med fortfarande kvarsittande bark och trivs i lägen med jämn och hög 
luftfuktighet. Ängbyskogens kuperade terräng skapar sådana stabila mikroklimat där denna 
svamp kan frodas.  
 
Blektickan trivs på nyligen döda, eller döende grenar av grova ädellövträd i gamla 
hagmarker. Alla träd som svampen växer på är naturvårdsträd då den har höga krav på sin 
livsmiljö och oftast åtföljs av andra ovanliga arter.  
 
Lunglav är en stor bladlav som signalerar en kontinuitet av gamla lövträd och en 
kombination av ett stabilt, fuktigt mikroklimat, god ljustillgång och god luftkvalitet.  
 
Talltickan växer bara på tallar som har nått en ålder av minst 100 år. Den är mycket ovanlig  
skogslandskapet, men går ofta att finna i skogar som kapslats in i urbana miljöer, och 
därför undvikit kalavverkning.  
 
 
Naturvårdsarter 

Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att 
de indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse 
för biologisk mångfald. Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, 
rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars 
förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EUs art- och 
habitatdirektiv. 
 

Teckenförklaring: 
F = Arten omfattas av EU:s fågeldirektiv 
A = Arten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv 
s = Signalart enligt Skogsstyrelsen (2005) 
P = Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter 
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C = Ansvarsart för länet 
 
Hotkategori i Sverige enligt rödlistan (2015): 
CR = Critically endangered Akut hotad 
EN = Endangered Starkt hotad 
VU = Vulnerable Sårbar 
NT = Near threatened Nära hotad 
DD = Data deficient Kunskapsbrist 

 
 

Fåglar       
Sånglärka Alauda arvensis NT 

 
F 

  

Kråka Corvus corone 
  

F 
  

Skata Pica pica 
  

F 
  

Gröngöling Picus viridis NT 
    

Tallbit Pinicola enucleator 
   

typisk 
 

Kungsfågel Regulus regulus VU 
    

Taltrast Turdus philomelos 
  

F 
  

Kärlväxter 
      

Blåsippa Hepatica nobilis 
    

karakteristisk 
Grönpyrola Pyrola chlorantha 

   
typisk 

 

 
Skalbaggar 

      
 

Granbarkgnagare Microbregma emarginatum    
  

s 
 

Mossor 
      

 
Pygmémossa Acaulon muticum NT 

    
 

Källgräsmossa Brachythecium rivulare 
   

typisk 
 

 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 

 
A 

 
typisk 

 
s  

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 
   

typisk 
 

s 
Blåmossa Leucobryum glaucum 

   
typisk 

 
s 

Källpraktmossa Pseudobryum cinclidioides 
   

typisk karakteristisk s 
Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 

   
typisk karakteristisk  

 
Lavar 

      
 

Sotlav Acolium inquinans 
     

s 
Lönnlav Bacidia rubella 

   
 
typisk 

 

s 
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum 

   
typisk 

 
s 

Kornig nållav Chaenotheca chlorella 
     

s 
Grynig nållav Chaenotheca chrysocephala 

     
s 

Brun nållav Chaenotheca phaeocephala 
   

typisk 
 

s 
Sotlav Cyphelium inquinans    typisk 

 
s 

Lunglav Lobaria pulmonaria NT   typisk karakteristisk s 
Bårdlav Nephroma parile    typisk 

 
s 

Liten blekspik Sclerophora peronella VU 
  

typisk 
 

s 
 

Svampar     
  

 
Grangråticka Boletopsis leucomelaena VU 

  
typisk 

 
s 

Trådticka Climacocystis borealis 
   

typisk 
 

s 
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Ädelspindlingar Cortinarius subgen. 

Phlegmacium 

     

s 
Hasselticka Dichomitus campestris 

   
typisk 

 
s 

Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum NT 
  

typisk 
 

s 
Blekticka Haploporus tuberculosus NT   

  
s 

Zontaggsvamp Hydnellum concrescens 
     

s 
Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum    

  
s 

Gul taggsvamp Hydnellum geogenium NT   typisk 
 

s 
Smalfotad 
taggsvamp Hydnellum gracilipes VU   

  

 
Skarp 
dropptaggsvamp 

Hydnellum peckii 
     

s 
Svavelriska Lactarius scrobiculatus 

     
s 

Svavelticka Laetiporus sulphureus 
   

typisk 
 

 
Gammelgranslav Lecanactis abietina     typisk 

 
 

Kötticka Leptoporus mollis NT   typisk 
 

s 
Grovticka Phaeolus schweinitzii 

     
s 

Ullticka Phellinus ferrugineofuscus NT 
  

typisk karakteristisk s 
Tallticka Phellinus pini NT   

  
s 

Stor aspticka Phellinus populicola NT   typisk karakteristisk s 
Ekticka Phellinus robustus NT 

  
typisk 

 
s 

Rynkskinn Phlebia centrifuga VU 
  

typisk karakteristisk  
Gul fingersvamp Ramaria flava s.lat. 

     
s 

Orangegul 
fingersvamp Ramaria largentii VU   

  

s 
Fjällig taggsvamp s. 
str. 

Sarcodon imbricatus  s. str. 
     

s 
Blomkålssvamp Sparassis crispa 

     
s 

 
 

 
 

Kulturhistoriska värden   
En torplämning i form av en husgrund med spisröse finns intill ängslyckan i skogen. Intill 
lämningen finns också resterna av en brunn. Utöver torplämningen finns också ett antal 
stensättningar i området.  
 
Värden för friluftslivet  
Reservatet har mycket höga värden för friluftslivet. Upplandsleden korsar skogen i nord-
sydlig riktning, och ytterligare fler stigar leder besökare genom, och runt skogen. Den 
variationsrika miljön ger många sinnliga upplevelser och den kuperade terrängen innebär 
att det nästan alltid går att finna tysta platser i lä. I skogsbrynet finns många naturliga 
utkiksplatser där besökare kan skåda ut över det kringliggande jordbrukslandskapet.  
Barnen i intilliggande skola och förskolor använder skogen på sina raster.  
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Prioriterade bevarandevärden    
Markslag och naturtyp: kalkbarrskog, trädklädd betesmark, gammal tallskog, 

sumpskog, ängsmark, öppen mark 
 
Strukturer: gamla barrträd, grov asp, grov ek, skogsbryn, 

solexponerad tall, död ved, fuktdråg, ängslycka 
 
Växt-, svamp- och  
djursamhällen: kalkgynnade marksvampar, vedlevande svampar, 

vedlevande insekter 
 
Arter: Nothorhina punctata reliktbock 

 Boletopsis leucomelaena grangråticka 

 Hydnellum sp.  korktaggsvampar 
 Phlebia centrifuga rynkskinn 
 Haploporus tuberculosus blekticka 
 Phellinus pini tallticka 
 Lobaria pulmonaria lunglav 
 Ramaria sp.  korallfingersvampar 
  

Friluftsliv: naturupplevelse, naturpedagogik, cykling, ridning, 
strövområde, vandring, svampplockning 
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PLANDEL 
 

Beskrivning, bevarandemål och skötselåtgärder  
 
Reservatet har delats upp i 8 skötselområden. För avgränsning av områdena A-E, 
se skötselområdeskarta, bilaga 4.1 Reservatsområdet är mosaikartat och gränsen 
mellan olika skötselområden är diffus. Mindre delar av skötselområdena kan 
avvika väsentligt från skötselområdet i stort.  

 
 
Skötselområde A:  Trädklädd betesmark  4,4 ha 
 

Beskrivning: Gamla betesmarker i igenväxningsfas med stort inslag av ek, 
oxel och asp. I områdena finns grova träd som är trängda av 
framförallt slån eller hägg. På de grova träden finns 
bevarandevärda arter såsom blekticka, nållavar och lunglav.  

 
Bevarandemål: Öppen betesmark med kontinuitet av grova, gamla lövträd av 

framförallt ek, oxel och asp. Fristående jätteträd av ek. Enstaka 
gamla enar och inslag av slån och andra blommande buskar. 
Kontinuitet av solexponerad död ved.  

 
Skötselåtgärder: Restaurering:   

Frihuggning: Ek och asp frihuggs i området generellt, men 
särskilt i sköteselområdets kantzoner, under ett antal år.  
Röjning: Slånbuskage begränsas genom röjning och fraktas bort.  
Löpande:  
Om graninvandring eller täta buskage utgör ett hot mot lövträden 
eller begränsar ljusinsläppet avsevärt, avlägsnas dessa genom 
ringbarkning, avverkning eller röjning i skötselområdet. Också 
asp kan, vid behov, avlägsnas genom ringbarkning eller 
avverkning. Viktigt är att försöka undvika snabba slyuppslag.  

 Områdena bör hävdas genom slåtter eller bete om möjligt. 
Viktigt är då att ta hänsyn till tillgängligheten för friluftslivet vid 
instängsling.  

 
Skötselområde A1:  Trädklädd betesmark  2,7 ha 

 

Beskrivning: Gammal åker där gran och björk planterats, förmodligen på sent 
1980-tal och senare. Området avgränsas av diken som avleder 
vatten från skogen och den stora åkermarken i mitten av 
Ängbyskogen.  Granbeståndet är delvis väldigt tätt och 
svårforcerat. I ytterkanten av området finns enstaka större sälgar 
och någon tall och asp. En stig leder in i skogen.  

 
Bevarandemål: Ljusöppet trädbärande område med ett varierat, olikåldrigt, 

flerskiktat trädskikt av olika trädslag. Kontinuitet av 
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solexponerad död ved.  
 
Skötselåtgärder: Restaurering:   

Luckhuggning: Fäll granar som står tätt och frakta ut ur området. 
Spara och friställ sälg, asp och tall som står i kantområden.  
Röjning: Sly röjs bort också för att öka ljusinsläppet.   
Löpande:  

 Vid behov fälls granar för att gynna lövträd och bevara en ljus 
skogsmiljö. Grov, död ved lämnas på solexponerade platser. 
Fältskiktet hävdas genom slåtter eller bete för att undvika 
igenväxning.  

 
Skötselområde A2. Trädklädd betesmark 

 

Beskrivning: Området är en inhägnad, tvådelad hundrastgård. I sydväst är 
området öppet med en gräsmatta och grova tallar.   

 
Bevarandemål: Ljusöppet trädbärande område med ett varierat, olikåldrigt, 

flerskiktat trädskikt av olika trädslag. Kontinuitet av 
solexponerad död ved.  

 
Skötselåtgärder: Restaurering:   

Luckhuggning: Fäll granar som står tätt och frakta ut ur området. 
Spara och friställ sälg, asp och tall som står i kantområden.  
Röjning: Sly röjs bort för att öka ljusinsläpp och tillgängliggöra 
större delar av området för hundaktiviteter.    
Löpande:  

 Vid behov fälls granar för att gynna lövträd och bevara en ljus 
miljö. Grov, död ved lämnas på solexponerade platser. 
Fältskiktet hävdas genom slåtter eller bete för att undvika 
igenväxning.  

 

 
Skötselområde B:  Sumpskog 2 ha 
 

Beskrivning: Delvis försumpad gammal igenväxande åkermark dominerad av 
unga lövträd av asp och salix med naturliga luckor.  Igenväxta 
diken genomskär området. Den norra delen av området är 
igenväxt av ca 30-40 år gamla snår av salixarter och hägg.  En 
glänta med en nästan permanent vattenspegel kvarstår i den 
södra delen.  

 
Bevarandemål: Luckig lövdominerad sumpskog,  med god tillgång till död ved. 

En naturlig luckighet ska uppstå då träd dör av i sumpmarken.  
 

Skötselåtgärder: Nyskapande: Lägg igen diken i ytterkanterna.  
Löpande: Lämna området för fri utveckling. Röj undan 
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invandrade gran.  
 
 
Skötselområde C:  Naturskogsartad tallskog 14 ha 
 

Beskrivning: Skog som domineras av gammal tall, med inslag av gran och 
lövträd.  Hällmarkstallskog med marksikt som domineras av 
lavar. I lägre partier återfinns mer gran och hällmarkstallskogen 
övergår stegvis till blåbärsgranskog.  

 
Bevarandemål: Gammal tallskog med en kontinuitet av gamla träd och död ved i 

form av både lågor och torrakor. Inslag av gran och lövträd i 
dalar.  

 
Skötselåtgärder:  Löpande:  
 Friställ gamla tallar vid behov genom att ringbarka eller avverka 

framförallt gran. Särskilt i solexponerade miljöer, såsom i bryn 
är detta värdefullt.  

 Undvik att störa markskiktets lavar och mossor på hällmarker. 
För att säkra kontinuitet av hartsrik, beständig tallved kan 
levande tallar längsbarkas (katas).  

 
 
Skötselområde D:  Naturskogsartad barrblandskog 42 ha 
 

Beskrivning: Barrblandskog med god tillgång till gammal gran och död ved. 
Inslag  av gammal asp och sälg.  I skogen finns kalkgynnade 
marksvampar, liksom arter knutna till död ved.  

 
Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet 

och kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större 
inslag av asp, ek och sälg.  

 
Skötselåtgärder: Restaurering: Befintligt dike täpps igen till stor del. Vid extrema 

flöden ska diket kunna brädda.  
Löpande: Säkerställ att skogen inte växer igen med gran genom 
att friställa valda träd av framförallt tall och asp och i vissa fall 
också sälg, framförallt i brynområden.  
Vid behov kan luckor huggas fram för att öka ljusinsläpp och 
underlätta föryngring.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 
inhängning måste friluftslivets behov beaktas.  

 
Skötselområde D1:  Granskog 
 

Beskrivning: Granskog som planterats under 1980-talet. Enstaka lövträd finns 
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spridda i skogen.  
 
Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet 

och kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större 
inslag av asp, ek och sälg. 

 
Skötselåtgärder: Restaurering: Hugg fram luckor om ca 10-20 m2 storlek i 

skogen, framförallt runt befintliga lövträd. Ringbarka träd i 
brynet. Frakta bort veden. Skapa luckor i skogsbrynet under ett 
antal års tid.  

 Löpande: Välj ut träd som har potential att utveckla höga 
naturvärden och friställ dem.  
Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 
inhängning måste friluftslivets behov beaktas 
 

Skötselområde E:  Öppen mark 
 

Beskrivning:  Vall 
 
Bevarandemål: Öppen mark som kan fungera som aktivitetsyta för friluftsliv 

och/eller jordbruksreserv. 
 
Skötselåtgärder:  Löpande: Slåtter eller annan hävd vid behov.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 
eventuell inhängning måste friluftslivets behov beaktas.  

 
 
Skötselområde E1:  Öppen mark med brynmiljö 
 

Beskrivning: Öppen ängsmark med fuktdråg och torrare kantzon. Ett  igenväxt 
dike skär genom området. Sannolikt har området betats eller 
slagits tidigare då kantzonen består av hävdgynnad 
torrängsvegetation. I brynet runt fuktängen finns bestånd av asp 
och enstaka spärrgreniga tallar, också ett spår av den tidigare 
hävden.  

Bevarandemål: Öppen mark med fuktdråg och torrare kantzon med grova träd 
som kan solexponeras.  

 
Skötselåtgärder: Restaurering: Röj/gallra brynet. Spara grov tall, gran och asp.  
 Löpande: Slåtter vid behov. Röjning och gallring av brynet för 

att skapa en kontinuitet av grov asp och tall.   
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Anordningar för friluftslivet  
 Se bilaga 4.2 för friluftsanordningarnas/-anläggningarnas ungefärliga läge. Den 

exakta placeringen av anläggningar detaljstuderas inför deras iordningställande 
och kan komma att behöva justeras löpande.   

 
Beskrivning: Ett vindskydd med eldplats finns i skogens västra del.  
 En utkiksplats med eldplats ligger i nordväst. 

En hundrastgård med bänkar och tillgågn till vatten ligger i väst.  
Upplandsleden går genom skogen i nord-sydlig riktning. Utöver 
Upplandsleden finns det ett stort antal mindre stigar.  

 
Bevarandemål: Lättillgänglig information om naturreservatet finns i området 

och denna bidrar till att förhöja upplevelsen av besöket. 
Reservatet stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt 
friluftsliv. Områdets friluftsanläggningar är i gott skick och 
underlättar för besökare att uppleva området. Reservatets gräns 
är tydligt markerad enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. 

 
Skötselåtgärder: Nyskapande: 

 Placera ut informationsskyltar vid entréer till skogen 
 Upprätta eldstad, bänkar eller stockar att sitta på samt ett 

vedförråd.  
 Frihugg försiktigt, utan att riskera naturvärden, utsiktsplats så 

att utsikten är tillräckligt oskymd. 
 Röj en rågång. Markera reservatets gräns med färg på träd samt 

med hörnstolpar. 
 Anordna stigar och markera ut dem i färg som markerar var det 

är tillåtet att cykla eller rida i reservatet.  
 Markera reservatets gräns med färg på träd samt med 

hörnstolpar. 
 
Löpande: 
 Underhåll av stig och spänger. Riskträd som fälls lämnas kvar i 

skogen.  
 Underhåll av hundrastgårdens stängsel och anordningar.  
 Städning av eldplats. Fyll på vedförrådet.  
 Hugga bort enstaka unga och medelålders träd i syfte att skapa 

ett glest trädskikt med utsikt.vid utsiktsplatsen.  
 Röjning av rågången. Förstärk målning på träd och underhåll 

av hörnstolpar. 
 Byt ut skyltar vid behov. 
 Genomför tillsyn av anordningar. 

 
 

 

 



 § 189 Bildande av naturreservat Ängbyskogen - KS-2021/676-2 Bildande av naturreservat Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen, reviderad efter SUN, 2021-11-11

 
 Beslutshandling 32(36) 
  naturreservatet Ängbyskogen 
 2021-11-11 Dnr: KS-2021/676 
     
  

 
 

Upplysningar 
 
Vägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar 
Befintliga stigar och ledningar inom reservatet får underhållas. Nödvändiga röjningar i 
anslutning till dessa får utföras. Underhåll av belysning intill gång- och cykelväg får 
underhållas.  
 
Byggnader och andra anläggningar 
Vindskydd, torrdass, spänger och eldplatser får underhållas vid behov. Nödvändiga 
röjningar i anslutning till dessa får utföras. 

 
Upplag m.m. 
Tillfälliga upplag får upprättas av förvaltaren i samband med skötsel av området.  

 
Ridning och cykling  
Det är förbjudet att rida eller cykla utanför i terrängen utmärkt ridstig respektive cykelled.  

 
Stängsel och staket 
Stängsel får sättas upp i de skötselområden som ska betas, samt runt befintlig hundrastgård. 
Stängslen ska förses med genomgångar där så behövs, t.ex. där stigar går genom 
betesområdet. 
 
Jakt och fiske 
Jakt är inte tillåtet med undantag för jakt på vildsvin eller annan art som hotar de prioriterade 
skyddsvärdena i reservatet. 

 
Fornlämningar 

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950). För åtgärder 
som rör fornlämningar krävs samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöansvariga. 

 
Kulturlämningar 

Åtgärder som rör kulturlämningar ska ske i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljö-enhet. 
 

UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER   
Kommunen ansvarar för dokumentation av förändringar inom reservatet, inklusive 
skötselåtgärder. Dokumentationen bör ske med både anteckningar och fotografier. 
Skötselåtgärderna ska följas upp för att kontrollera att de genomförda åtgärderna 
överensstämmer med bevarandemålen. Status före och efter utförda skötselåtgärder ska 
dokumenteras. 
 

 

 
BILAGOR 
4.1.  Skötselområdeskarta 
4.2.  Förvaltningsinriktning friluftsanordningar 
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Bilaga 5. Sammanställning av inkomna synpunkter 
 

Synpunkter om reservatsbildandet 

Upplandsstiftelsen, Trunstagruppen, Naturskyddsföreningen Knivsta, Skogsstyrelsen, 
Omställningsgruppen, Knivsta föreningsråd, Knivsta cykelklubb, Friluftsfrämjandet Knivsta, 
Uppsala länsstyrelse samt sjutton privatpersoner har inkommit med synpunkter. Samtliga 
inkomna synpunkter är positiva till bildande av reservatet.  
 
Synpunkter gällande reservatets avgränsning 

Förslag har inkommit gällande att utöka reservatet mot nordost samt mot sydväst. Knivsta kommun har 

åtagit sig att bygga 15000 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge till år 2057. Områdets närhet till 

stationen och Trunstavägen innebär att det i framtiden kan vara lämpligt för sådan bostadsbebyggelse, 

även om inga direkta sådana planer finns för området idag. Knivsta kommun gör bedömningen att det 

i detta skede inte är lämpligt att utöka reservatsområdet. Möjligheten att göra det i ett senare skede 

kvarstår. 

 

Synpunkter gällande reservatets syfte 

Flera intressenter har lämnat synpunkten att naturpedagogiken bör tydliggöras i 
syftesbeskrivningen. Det förtydligats.  
 
Synpunkter gällande föreskrifter och skötselplan 

Idag har fastighetsägare möjlighet att röja sly som har en stamdiameter under 4 cm 10 m från 
fastighetsgräns på kommunal mark. Synpunkter har inkommit om att fastighetsägare även i 
fortsättningen bör ha den möjligheten också i naturreservatet. Knivsta kommun menar att detta 
inte är i linje med reservatets syfte, att det skulle skapa en otydlighet gentemot allmänheten om 
vilka föreskrifter som gäller i reservatet, samt komplicera förvaltningen av reservatet. 
Kommunen är förvaltare av reservatet. Om fastighetsägare i reservatsgräns har synpunkter på 
förvaltningen av reservatet har de möjligheten att inkomma med dem till förvaltningen. 
Kommunen välkomnar ett samarbete om åtgärder i närheten av reservatsgränsen.  
 
Fastighetsägare i tomtgräns har uttryckt en oro vad gäller möjligheten att underhålla sina 
fastigheter in anslutning till reservatet. Föreskrifterna har förtydligats så att fastighetsägare efter 
överenskommelse med reservatsförvaltaren (Kommunen) vid behov har möjlighet att röja eller 
uppföra tillfällig anläggning som kan behövas för underhåll av den egna fastigheten.  
Reservatsföreskrifterna tillåter fällning av träd eller grenar som kan innebära fara för person eller 
anläggning, innanför eller utanför reservatet. Den kommunala handläggningen av ärenden som 
rör riskträd kommer att vara densamma efter reservatsbildningen som den varit tidigare.  
 
Ängbyskogen nyttjas idag för ridning och cykling. Upplandsleden är en viktig led för cyklister för 
att kunna ta sig genom skogen. Det finns flera hästgårdar runt skogen och ryttarna rider in och 
genom skogen på ett flertal platser. Problematik finns vad gäller ryttarnas och cyklisternas 
möjligheter att samnyttja stigar och leder, samt att markförhållandena i skogen inte överallt, och 
under alla tider tål det slitage som cykling och ridning innebär. Således behöver cyklingen och 
ridningen begränsas för att skogen ska vara långsiktigt tillgänglig för så många cyklister, ryttare 
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och andra besökare, som möjligt. Detta underlättar också den framtida förvaltningen av stigarna 
och skogen som helhet.  
 
 
 
 
I skötselplanens bilaga 4.3 finns stigar där cykling och ridning är tillåtet utmarkerat. Kartan ska 
ses som en förvaltningsinriktning och inte som att stigarnas läge är låst. Deras exakta läge 
behöver studeras och utvärderas i detalj och kan komma att förändras över tid.  
 
Flera har önskat att möjligheten att tälta och elda med Kommunens tillstånd ska finnas. 
Föreskrifterna har reviderats enligt detta önskemål. 
 
Synpunkter har inkommit gällande brandrisk i reservatet. Genom att begränsa eldningen till  
iordninggjorda platser i reservatet kommer risken för att bränder sprids okontrollerat minska. De 
iordninggjorda platserna kommer att underhållas så att de är lätta att använda för allmänheten.  
 
Föreskrift om antal deltagare vid större evenemang har förtydligats enligt önskemål.  
 
I skötselplanen har förtydligats förvaltningsinriktning vad gäller toaletter, tillgänglighet och 
entréer med informationsskyltar. Vid friluftsanläggningarna finns möjligheten att placera 
soptunnor och ved förråd vid behov.  Anläggningarna får underhållas och skog får röjas intill 
dessa vid behov.  
 
Möjligheten finns att iordningsställa cykelparkeringar i anslutning till entréer. Bilparkering finns 
idag i närområdet på ett flertal platser. Naturreservatet är också på gångavstånd till 
järnvägsstationen. Frågan om parkeringsplatser utreds i kommunens fysiska planering, vilket 
ligger utanför reservatsarbetet.  
 
Länsstyrelsen har begärt förtydliganden gällande en del föreskrifter och skötselområden. 
Revideringar har gjorts i möjligaste mån efter önskemålen.   
 
Övriga synpunkter 

Uppgifter om att en del massor har tippats i de centrala delarna av reservatet på 1970-80-talet. Platsen 

har besökts av miljöinspektör som inte har sett skäl att begära någon ytterligare åtgärd. Möjligheten 

att göra provtagningar och undersöka saken vidare kvarstår oavsett reservatsbildning.  
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  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 6 (8)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 100   Dnr: SUN-2021/386 
 

Bildande av naturreservatet Ängbyskogen 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar det område som utmärkts i 
beslutshandlingens beslutskarta som naturreservat,  
 
att naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet som 
framgår av beslutshandlingens reservatföreskrifter, del A,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet att tåla intrång som behövs för att tillgodose syftet med reservatet, 
som framgår av beslutshandlingens reservatföreskrifter, del B,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar ordningsföreskrifter om 
vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet, som framgår av beslutshandlingens 
reservatföreskrifter, del C,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. fastställer skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen, 
 
att beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatområdet. 

Reservation 
Oscar Hahne och Gunnar Gidlund, båda (KD), reserverar sig mot beslutet.  
(Protokollsbilaga 1.) 
Protokollsanteckning 
Thor Övrelid (M) lämnar en protokollsanteckning lydande  ”Vi vill se en mer detaljerad plan 
för hur man hanterar marken som ligger dikt an tomtgräns innan vi fattar ett oåterkalleligt 
beslut om naturreservat.” 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Om 
återremissyrkandet faller ställs förslaget till bifall mot beslut om avslag. Ordföranden finner 
att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. 
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  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 7 (8)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Omröstning 
De ledamöter som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA. 
De ledamöter som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 
 
Jacob Risberg (MP), Harriet Swanberg (S), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Leif Eriksson (C) 
och Martin Sjödin (S) röstar JA. 
Oscar Hahne (KD), Thor Övrelid (M), Johan Helenius (SD) och Gunnar Gidlund (KD)  
röstar NEJ. 
 
Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutar samhällsutvecklingsnämnden att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på förvaltningens förslag och 
finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.  
 
Yrkande 
Harriet Swanberg (S) och Jacob Risberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Johan 
Hellenius (SD) och Thor Övrelid (M) yrkar på återremiss. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen beslutar att bilda ett kommunalt naturreservat av Ängbyskogen i 
överensstämmelse med de föreskrifter och geografisk utbredning som ligger till grund för 
beslutet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021/386 
Beslutshandling bildande av naturreservat Ängbyskogen 2021-09-27, med bilagor. 
 
Carin von Köhler, kommunekolog, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
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Handläggare 
Carin von Köhler 
Titel Kommunekolog 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-15 

Diarienummer 
SUN-2021/386 

   
 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Bildande av naturreservatet Ängbyskogen 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar det område som utmärkts i 
beslutshandlingens beslutskarta som naturreservat,  
 
att naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet som 
framgår av beslutshandlingens reservatföreskrifter, del A,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet att tåla intrång som behövs för att tillgodose syftet med reservatet, 
som framgår av beslutshandlingens reservatföreskrifter, del B,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar ordningsföreskrifter om 
vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet, som framgår av beslutshandlingens 
reservatföreskrifter, del C,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. fastställer skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen, 
 
att beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatområdet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunen beslutar att bilda ett kommunalt naturreservat av Ängbyskogen i 
överensstämmelse med de föreskrifter och geografisk utbredning som ligger till grund för 
beslutet. 
 
Bakgrund 
Ängbyskogen är ett grönområde som är utpekat i översiktsplanen som ett viktigt tätortsnära 
grönområde. Skogen nyttjas idag flitigt av flera förskolor, en skola, ett stort antal 
friluftslivsorganisationer och ryttare och fotgängare. Upplandsleden går genom skogen. 
Skogen hyser också höga naturvärden som framförallt är knutna till en kontinuitet av gamla 
träd och kalkpåverkad mark.  
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Beslutshandling inklusive bilagor för naturreservat Ängbyskogen har tagits fram med hjälp av 
befintliga och nya inventeringar av naturvärden och värden för friluftslivet. Området har 
naturvärdesinventerats enligt standard av certifierat naturföretag och besökts ett flertal 
gånger av tjänstepersoner från kommunen. Naturreservatets avgränsning och funktion har 
stämts av mot de åtaganden kommunen har gjort genom det så kallade Fyrspårsavtalet. 
Dialog har förts om förslaget till beslut med bland annat länsstyrelsen i Uppsala län, 
Upplandsstiftelsen, lokala intresseorganisationer och allmänheten. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Bildande av naturreservat Ängbyskogen finansieras delvis genom LONA-medel 
(naturvårdsverkets lokala naturvårdsmedel). Vid bildandet av naturreservatet har kommunen 
möjlighet att ansöka om markåtkomstbidrag, vilket kan motsvara upp till 50% av fastighetens 
marknadsvärdeminskning. 
Den årliga drift- och underhållskostnaden beräknas ligga kvar på samma nivå som i dag.  
Besökstrycket i skogen ökar, vilket sannolikt kommer att öka behovet av driftskostnader över 
tid. Detta behov är dock oberoende av reservatsbildning.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Beslutshandling bildande av naturreservat Ängbyskogen, med bilagor. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
 
 

 
 
 
 

 

Emma Lundbergh  
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Bildandet av naturreservatet Ängbyskogen säkrar barnens tillgång till närnatur på mycket 
lång sikt.  

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Syftet med reservatet är delvis friluftsliv och naturpedagogik. 
 
 
 
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.  

Barnens tillgång till Ängbyskogen säkras genom bildandet av naturreservatet.  

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Jessica Fogelberg 
Innovationschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-10 

Diarienummer 
KS-2021/742 

   
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Innovationsstrategi 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till Innovationsstrategi, daterat 25 november 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Innovationsstrategin har tagits fram för att Knivsta kommun som organisation ska ges bättre 
förutsättningar att samordna och prioritera sina innovationsresurser. Syftet med det är ett 
ökat värdeskapande kopplat till det innovationsarbete som görs.  
 
Strategin innehåller ställningstaganden kring: Ambitionsnivå, Värdeskapande, 
Fokusområden och Långsiktighet.  
 
Bakgrund 
Knivsta kommun är en organisation med stort fokus på förändrings-, förbättrings- och 
innovationsarbete. Organisationen lägger årligen stor vikt vid dessa frågor och de arbetas 
med inom samtliga kontor och samtliga verksamheter.  
 
Knivsta kommun, liksom övriga Sverige och världen står inför komplexa och föränderliga 
utmaningar. Ingen enskild individ eller verksamhet har de kunskaper eller resurser som 
behövs för att själv svara upp mot alla förändringar och behov.  
Innovationsförmåga ökar vår möjlighet att hantera en föränderlig omvärld och finna nya 
möjligheter. Alla Knivsta kommuns medarbetare berörs av detta och det är viktigt att vi även 
framöver lyckas fånga samtliga medarbetares engagemang och kompetens i det fortsatta 
innovationsarbetet.  
Innovationsstrategin ska fungera som en vägledning och riktning i Knivsta kommuns 
innovationsarbete. Den riktar sig till samtliga personer involverade i innovationsarbetet. Med 
det menas beslutsfattare, chefer, ledare och medarbetare.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet i sig är kostnadsneutralt.  
Kostnader kan uppstå vid genomförande av specifika innovationsaktiviteter.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Innovationsstrategi 2021-11-25 



 § 190 Innovationsstrategi - KS-2021/742-1 Innovationsstrategi : Tjänsteutlåtande 2021-11-10 - Innovationsstrategi

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 

 

 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 

Jessica Fogelberg 
Innovationschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Att anta en Innovationsstrategi är ett administrativt beslut som inte kommer medföra 
påverkan på barn.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 § 190 Innovationsstrategi - KS-2021/742-1 Innovationsstrategi : Innovationsstrategi 2021-11-25

 

Knivsta kommuns Innovationsstrategi 
För en kunskapsintensiv småstad  
förankrad i en aktiv och levande landsbygd 

  



 § 190 Innovationsstrategi - KS-2021/742-1 Innovationsstrategi : Innovationsstrategi 2021-11-25

 
 
 
 

Innovationsstrategi      2 
 

Innehåll 

Knivstas innovationsstrategi - sammanfattning...................................................................... 3 

Innovationsvision ............................................................................................................... 3 

Summering av strategin ..................................................................................................... 3 

Innovationsstrategin .............................................................................................................. 4 

Vikten av innovation i Knivsta kommun ................................................................................. 4 

Definitioner ........................................................................................................................ 5 

Ambitionsnivå ....................................................................................................................... 5 

Värdeskapande ..................................................................................................................... 6 

Fokusområden för innovationsarbetet ................................................................................... 7 

Prioritering av innovationsarbetet .......................................................................................... 7 

Målbild innovationsförmåga................................................................................................... 8 

Långsiktighet i strategiarbetet ............................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2021-11-25 
Dokumentansvarig: Innovationschef 
Kontor: Innovationskontoret 
Vid frågor eller önskemål om att diskutera dokumentets innehåll kontakta 
Innovationskontoret: innovationskontoret@knivsta.se 



 § 190 Innovationsstrategi - KS-2021/742-1 Innovationsstrategi : Innovationsstrategi 2021-11-25

 
 
 
 

Innovationsstrategi      3 
 

Knivstas innovationsstrategi - sammanfattning 
Innovationsvision 
”Knivsta kommun ska vara en modern organisation med en innovationskultur där samtliga 
medarbetare har förutsättningar och vilja att delta med sin kompetens och sitt engagemang - 
i ett systematiskt och värdeorienterat arbete med fokus på innovation - där behoven hos 
både dagens och framtida knivstabor samt det kunskapsintensiva näringslivet är i centrum.” 

 
Summering av strategin 
Knivsta kommun, liksom övriga Sverige och världen, står inför komplexa och föränderliga 
utmaningar. Ingen enskild individ eller verksamhet har de kunskaper eller resurser som 
behövs för att själv svara upp mot alla förändringar och behov. Innovationsförmåga ökar vår 
möjlighet att hantera en föränderlig omvärld och finna nya möjligheter. Alla Knivsta 
kommuns medarbetare berörs av detta och det är viktigt att vi även framöver lyckas fånga 
samtliga medarbetares engagemang och kompetens i det fortsatta innovationsarbetet.  
 
Innovationsstrategin ska fungera som en vägledning och riktning i Knivsta kommuns 
innovationsarbete. Den riktar sig till samtliga personer involverade i innovationsarbetet. Med 
det menas:  

• Beslutsfattare  
• Chefer 

• Ledare  
• Medarbetare

  

Värde 
Vi skapar värden både för individer, 
organisationer och för samhället. 
 
Vi fokuserar vårt innovationsarbete på 
värdeskapande för användare, 
kommuninvånare, näringsliv och 
civilsamhället i Knivsta kommun. I 
innovationsarbetet ska fokus ligga på att 
skapa och identifiera både ekonomiska 
och icke-ekonomiska värden. 

 

Ambition 
Vi ser innovationsarbete som en del av 
vårt kärnuppdrag och vi prioriterar minst 
5% av organisationens ekonomiska och 
personella resurser för detta. 

5% 

Fokusområden till 2030 
Långsiktigt fokus för organisationens 
innovationsarbete ligger på: 
• Välfärdsuppdraget och välfärdsteknik 

• Attraktionskraft för boende och företag 

• Kompetensförsörjning 

• Livslångt lärande 

• Det hållbara samhället  

 

Långsiktighet 
Vi följer upp, utvärderar och lär oss av 
både våra misstag och framgångar för att 
skapa ännu mer värde. Vi skapar 
uthållighet och engagemang i arbetet 
genom att arbeta  
tillsammans och fira  
våra framgångar och  
lärdomar. 
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Innovationsstrategin 
Syfte 

Innovationsstrategin vägleder Knivsta kommuns innovationssatsningar. Den pekar ut den 
riktning som Knivsta kommun vill ta i sitt innovationsarbete och hur vi ska arbeta för att ta 
oss framåt i den utpekade riktningen. Innovationsstrategin ska ses som ett verktyg för att 
förverkliga de prioriteringar och målsättningar som sätts i kommunens övergripande mål och 
budget.  
  
Användning 

Strategin ska fungera som en vägledning med viktiga ställningstaganden nödvändiga för 
innovationsarbetet. Den ska bidra till att skapa en framåtriktad rörelse för organisationen sett 
till innovationsförmåga. Det är alltid de aktuella förutsättningarna för respektive verksamhet 
som avgör hur den verkliga efterlevnaden kommer se ut. Strategin ska utmana 
verksamheten till att fortsätta tänja på gränserna varpå både förändringar i organisationens 
tankesätt, arbetssätt och prioriteringar utmanas.  
 
Allteftersom organisationen tar steg framåt kommer strategin uppdateras för att fortsätta 
vara utmanande. Den kommer löpande följas upp och arbetas om allt eftersom nya insikter 
framkommer.  
 

Vikten av innovation i Knivsta kommun 
Knivsta kommun, liksom övriga Sverige och världen, står inför komplexa och föränderliga 
utmaningar. Genom innovation kan vi alla bidra till att skapa värde och hållbara lösningar för 
att möta upp de ekonomiska, miljömässiga, sociala och demografiska utmaningarna. 

Vad är innovation? 

Innovation är någonting nytt eller förändrat som skapar eller omfördelar värde. Det som 
ändras kan vara en mängd olika saker såsom förändringar av produkter, tjänster, arbetssätt 
eller processer. Att skapa innovationer skiljer sig från det övriga förbättrings- och 
utvecklingsarbetet i det avseende att det innehåller en högre grad av ovisshet. Innovation 
kan göras inkrementellt (i små steg) eller radikalt (i stora steg) under en kortare eller längre 
tid. 

Vad är innovationsförmåga? 

Innovationsförmåga är en organisations förmåga att arbeta med innovation. Det innebär 
kompetens och kapacitet i att förstå och hantera en föränderlig omvärld, att söka nya 
möjligheter, att ta vara på medarbetares kreativitet och kompetens samt att skapa 
partnerskap med relevanta externa aktörer i syfte att generera värde. Ingen enskild individ 
eller verksamhet har de kunskaper eller resurser som behövs för att själva svara upp mot 
alla förändringar och behov och samtidigt ta vara på alla möjligheter som finns och kommer 
finnas. Därför ingår det även att sprida sin kunskap och erfarenhet för andra inom 
organisationen att dra lärdom av. Förmågorna blir mer effektiva om de hanteras systematiskt 
och gemensamt över verksamhetsgränserna. 
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Varför är innovationsförmåga viktigt för Knivsta kommun? 

För Knivsta kommun betyder en god innovationsförmåga att vi bättre kan: 

• Lösa gemensamma frågeställningar 
• Hitta interna samverkansformer  
• Hitta externa partnerskap och samverkansformer 
• Stärka känslan av delaktighet och engagemang 
• Skapa tydlighet kring metod och förutsättningar 
• Stärka organisationens innovationskapacitet 
• Ta tillvara erfarenheter och skapa lärdomar från både framgångar och misslyckande 
• Skapa förutsättningar för intern kompetensspridning 
• Skapa ökad nöjdhet hos kommuninvånaren, näringslivet, civilsamhället och 

medarbetaren 
• Öka vår förmåga att hantera ovisshet 
• Skapa hållbarhet och uthållighet 

 
Definitioner  

• Innovation - Ny eller förändrad företeelse som realiserar eller omfördelar 
värde 

• Värde – Vinster från att tillgodose behov och förväntningar i relation till 
använda resurser 

• Inkrementell innovation – innovation som skapar en mindre förändring 
• Radikal innovation – innovation som skapar en stor förändring 
• Insikt – Djupgående och unik kunskap om en företeelse 
• Möjlighet – En potential att skapa värde på känt eller okänt behov 
• Validera – Utföra tester för att säkerhetsställa att ett behov, möjlighet,  
• Ovisshet – Ett tillstånd av brist på information, förståelse eller kunskap 
• Koncept – En testbar idé eller möjlighet för att tillfredsställa ett behov 
• Process – En uppsättning sammankopplade eller interagerande aktiviteter 

som använder inputs för att leverera ett avsett resultat 
• Innovationskultur – Delade värderingar, övertygelser och beteende hos en 

organisation kopplat till innovation 
• Kommuninvånare - Med begreppet avser vi i det här dokumentet: brukare, 

kunder, anhöriga, barn, kommuninvånare, vårdnadshavare, organisationer 
och besökare 

Ambitionsnivå 
För att möjliggöra ett systematiskt innovationsarbete krävs ett aktivt arbete med att 
tillgängliggöra resurser. På organisationsövergripande nivå ska därför 5% av 
organisationens samlade personella och ekonomiska resurser läggas på innovationsarbete. 
Fördelningen mellan ekonomiska och personella resurser kan variera inom organisationen 
utifrån vad som bedöms kunna skapa mest värde.  

Den utpekade ambitionsnivån är ett första steg i att skapa förutsättningar för synliggörande, 
uppföljning och samordning av det innovationsarbete som görs i organisationens 
verksamheter. En gemensam ambitionsnivå skapar bättre förutsättningar för en gemensam 
resurssättning av övergripande innovationsaktiviteter. 5% ses som en nödvändig nivå för 
innovationsarbetet sett till de demografiska utmaningar som offentlig sektor står inför.   
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Värdeskapande  
Innovation definieras av dess fokus på värdeskapande. En strategisk riktning för 
innovationsarbetet behöver därför ta ställning till vem värdet ska skapas för. Som 
organisation ska vi fokusera vårt innovationsarbete på värdeskapande för användare, 
kommuninvånare, näringsliv och civilsamhället i Knivsta kommun. Det kan göras genom 
internt värdeskapande i organisationen som en del i att på längre sikt skapa värde för 
Knivsta kommun och dess invånare.  

I innovationsarbetet ska fokus ligga på att skapa både ekonomiska och icke-ekonomiska 
värden. Då både ekonomiska och icke-ekonomiska värden kan skapas på kort och lång sikt 
är det inte alltid möjligt att kvantifiera värde inledningsvis i ett arbete.  

Värde för användarna 

Dagens och framtidens behov hos kommuninvånaren, näringslivet, civilsamhället och 
medarbetaren ska vara fokus för Knivsta kommuns arbete med att skapa värde. 
Identifierade värden för användarna kan vara:  

• Användarens, nuvarande och framtida, behov möts så effektivt som möjligt. 
Exempelvis effektivt sett till tid, kostnad, komplexitet och tillgänglighet 

• Ökad kvalitet och nöjdhet kring tjänster och service 
• Ökad kunskap och förståelse. Exempelvis genom tillgång till information, transparens 

i processer och ökad förståelse kring vad användaren har rättigheter/skyldigheter 
kring  

Långsiktigt skapade värden av ovanstående värdesatsningar: 

• Ett näringsliv i utveckling som ger ett ökat utbud av tjänster, service och 
arbetstillfällen 

• Kommuninvånare med upplevt ökad livskvalitet 
• Barn och unga som är väl rustade för, och tror på sin förmåga att forma, sin egen 

framtid 
• Ett civilsamhälle som bidrar till det aktiva föreningslivet och folkhälsan 
• Medarbetare som är delaktiga i sitt uppdrag, känner engagemang för den egna och 

den gemensamma utvecklingen samt känner en tydlighet kring vad som förväntas i 
det egna uppdraget.  

Värde för Knivsta kommun som organisation 

En del av värdet som skapas för användarna kan gagna den egna organisationen. Det ska 
fångas i form av både ekonomiska värden och icke-ekonomiska värden. Gemensamt för 
dem är dock att de bidrar till kommunens övergripande uppdrag som är att leverera välfärd.  

Ekonomiska värden:  

• Budget i balans, exempelvis genom ökade intäkter eller minskade kostnader 

Icke-ekonomiska värden:  

• Engagerade och kunniga medarbetare som skapar mer värde för användarna 
• Mer nöjda medarbetare som bidrar till exempelvis minskade kostnader för 

rehabilitering och då potentiellt bidrar till de ekonomiska värdena.  
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• Balanserad personalomsättning som kan leda till exempelvis minskad kostnad för 
rekrytering och bättre förutsättningar till långsiktig kompetensförsörjning 

• Bättre arbetssätt, processer och verktyg som bidrar till exempelvis tidsbesparing och 
kvalitetshöjning 

• Tillvaratagande av kreativa idéer som kan skapa ytterligare värde för användare och 
organisation 

• Medarbetare som har förutsättningar och vilja att delta med sin kompetens och sitt 
engagemang i innovationsarbetet 

• En stärkt förmåga för organisationen att hantera en föränderlig omvärld 

Dessa skapade värden kan vara avgörande för att kunna vara en stark organisation även i 
framtiden.  

Fokusområden för innovationsarbetet 
Knivsta kommuns innovationsarbete ska vara en del i kärnuppdraget och bidra till arbetet 
med både Vision 2025, Agenda 2030 och Knivsta 2035. De fokusområden som lyfts fram 
med grund i dessa dokument ska därför fungera som långsiktig inriktning för 
innovationsarbetet.   

Fokusområden:  

• Välfärdsuppdraget och välfärdsteknik 
• Livslångt lärande 
• Kompetensförsörjning 
• Attraktionskraft för boende och företag 
• Det hållbara samhället  

Då innovationsarbetet ska bidra i att stärka vår förmåga att hantera en föränderlig omvärld är 
det dock viktigt att det finns möjlighet att komplettera de i strategin långsiktiga 
fokusområdena med fokusområden av mer tillfällig karaktär. De kompletterande 
fokusområdena ska bidra till att organisationen snabbare kan ställa om och fokusera 
resurser på innovationsarbeten inom ett specifikt område. De kompletterande 
fokusområdena ska inte vara fler till antalet än de långsiktiga och de ska inte motverka de 
långsiktiga målen utan snarare fungera som ytterligare fokusering av resurser.  

Prioritering av innovationsarbetet 
Knivsta kommuns innovationssatsningar, -aktiviteter och - initiativ ska balanseras och styras 
av organisationens strategiska prioriteringar, kommunens vision samt medarbetarnas och 
kommuninvånarnas behov. En viktig del handlar om att prioritera resurser rätt. Risken med 
att inte prioritera innovationsarbetet på rätt sätt eller tillräckligt tydligt är att resurser inte 
samspelar i ett värdeskapande och att organisationen därför går miste om de värden som 
eftersträvades.  

När resurserna ska tilldelas specifika innovationsinitiativ är det viktigt att det finns en tydlig 
bild om vad vi vill uppnå genom varje tilldelad resurs.  

• Vilket behov ska vi lösa?  
• Vilket värde skapar vi? 
• Vilka resurser krävs? 
• Hur vet vi att vi skapat värdet som vi ville tillskapa?  
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Prioritering av resurser i innovationsarbetet 

De olika strategiska ställningstagandena i denna strategi ska fungera som ett ramverk för att 
rikta befintliga resurserna i samma riktning och inte ses som en begränsande faktor när 
resurser finns. Det för att så långt som möjligt säkerställa att de innovationer som arbetas på 
ges bästa förutsättningar att skapa värde. 

För att en prioritering ska kunna genomföras är det viktigt med tydliga och relevanta kriterier 
för prioritering. I de lägen som resurser för innovationsarbetet behöver prioriteras ska 
följande alltid tas hänsyn till: 

- Värdeskapande – Hur mycket värde kan innovationen skapa? 
- Fokusområden - Levererar innovationen på något av de utpekade fokusområdena? 

 
Prioritering av arbete med en innovation ska göras vid start och vid regelbundna 
kontrollpunkter. Frekvens och innehåll i dessa kontrollpunkter behöver avgöras utifrån såväl 
idéns som verksamhetens behov.  

Hur ska innovationsarbetet prioriteras jämfört övriga uppgifter  

Genom innovation kan vi alla bidra till att skapa värde som kan ge bättre attraktionskraft för 
Knivsta kommun, ökad livskvalitet för dess invånare samt hållbara lösningar för att möta upp 
de demografiska, ekonomiska och miljömässiga utmaningar vi står inför. Med detta i åtanke 
ser vi innovationsarbetet som jämställt med vårt kärnuppdrag.  

Målbild innovationsförmåga  
Ett kontinuerligt lärande spelar en allt viktigare roll för innovation, med olika former för 
kompetensutveckling och vidareutbildning, inklusive nya utbildningar i digitala verktyg och 
arbetssätt. 

En förutsättning för att Knivsta kommun ska kunna jobba med denna strategi är att vi bygger 
upp en systematisk och god innovationsförmåga och innovationskultur. Till detta är det 
också nödvändigt med ett ledningssystem för innovation för att leverera på strategin. Det ska 
finnas god kompetens inom systematiskt innovationsarbete för att hjälpa bygga 
organisationens innovationsförmåga, stärka organisationens innovationskultur och stötta 
övriga verksamheter i sin strävan att skapa värde.  

Ledarskap och medarbetarskap 

För att ha en god innovationskultur krävs det att medarbetare tillåts vara kreativa, får 
experimentera och att det finns en hög tolerans för misslyckande. Tydlighet, entusiasm, 
uthållighet och stöd från högsta ledningen gör att det är lättare för medarbetare och chefer 
att bidra till en god innovationskultur. För att kunna bibehålla en god innovationskultur och 
innovationsförmåga över tid är det viktigt att organisationen har ett starkt ledarskap som 
skapar förutsättningar för medarbetare att jobba lösningsorienterat.  

Genom delaktighet, engagemang och tydlighet möjliggörs en kontext där förtroende kan 
genomsyra verksamheten, vi tillåts vara öppna och nyfikna och arbete med innovation är en 
del av vardagen.  

Medarbetaren förväntas själv engagera sig och vara delaktighet i att identifiera och förstå 
hur medarbetaren, konkret i sitt arbete och samarbete kan realisera värden idag, 
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imorgon och i framtiden. Egenskaper som sedan tidigare eftersträvas i både Knivsta 
kommuns medarbetarprofil och ledarfilosofi.  

Omvärldsbevakning 

För att kunna bygga upp en god innovationsförmåga ska Knivsta kommun också jobba med 
omvärldsbevakning genom att följa utvecklingen i andra kommuner, regioner, organisationer 
och företag. Det bör ske inom både offentlig och privat sektor och vi bör bevaka både 
nationella och internationella trender. Dels för att kunna utveckla strategiska insatser, dels 
för att hämta inspiration och lärdomar av olika typer av insatser.  

Metoder och verktyg 

För att stödja organisationens alla delar med innovationsarbete och skapa en god 
innovationsförmåga behövs metoder och verktyg tillgängliggöras som stöd. Samordning av 
metoder och verktyg ska göras kombinerat med utbildningsinsatser riktade mot 
verksamheterna och dess medarbetare. Uppföljning och utvärdering av användning ska 
göras i syfte att optimera utveckling och användning av metoder och verktyg.  

Långsiktighet i strategiarbetet 
Innovationsstrategin vägleder Knivsta kommuns innovationsarbete. Den ska peka ut den 
riktning som Knivsta kommun vill ta och hur vi ska arbeta för att ta oss framåt i den utpekade 
riktningen. Eftersom den är en nyckelkomponent i stärkandet av organisationens 
innovationsförmåga blir även kontinuerlig uppföljning, anpassning samt uppdaterad 
målsättning i hur innovationskulturen etableras, används och dess resultat lika viktig.  

Uppföljning och analys av innovationsarbetet ska göras inom följande områden:  

Styrning 

Hur väl styrs organisationen mot ökad innovationsförmåga 
Hur väl utvecklas ledarskapet till att främja innovation 
 
Kompetens 

Existensen, vetskapen och användandet av verktyg för innovation 
Hur väl stärks medarbetarnas kunskaper om innovationer 

Innovationsförmåga 

Hur väl stärks kommunen i sin roll som en innovativ beställare 
Hur väl utvecklas kommunens mötesplatser och samarbeten för innovation och samverkan 
med andra aktörer 
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Kommunstyrelsen 

Begäran om medel från KS prioriterade medel 2021 för ingående av 
partnerskap mellan RISE och Knivsta kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar Innovationskontoret 900 000 kronor från KS prioriterade medel 
2021 för finansiering av partnerskap mellan RISE och Knivsta kommun.  
Sammanfattning av ärendet 
RISE (Research Institutes of Sweden) är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. 
Deras uppdrag inkluderar partnerskap och samverkan med företag, akademi och offentlig 
sektor för att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.  
Kommunstyrelsen tilldelar Innovationskontoret 900 000 kronor från KS prioriterade medel 
2021 för finansiering av partnerskap mellan RISE och Knivsta kommun. Dessa medel avser 
finansiering av Knivsta kommuns hela deltagande i partnerskapet.  
 
Bakgrund 
RISE (Research Institutes of Sweden) är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. 
Deras uppdrag inkluderar partnerskap och samverkan med företag, akademi och offentlig 
sektor för att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.  
 
Knivsta kommun har erbjudits en plats i det bildade partnerskapet LOFT (Leda och 
Organisera Förnyelse och Transformation). Partnerskapet ska vara en modell där vi 
tillsammans utvecklar ny kunskap, testar tjänster, processer och system samt får tillgång till 
omvärldsanalys medverkar i forskning i samverkan med experter.   
 
Målgruppen är kommunledningar i 5-9 kommuner som tillsammans vill utvecklas i 
partnerskap med stöd av RISE 
 
Partnerskapet är ett 3-årigt avtal mellan RISE och berörd kommunledning. Det består av tre 
huvudsakliga delar;  

- Forsknings- och innovationsprojekt 
- Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte 
- Särskilda insatser riktade mot en enskild partner 

 
Som deltagare i partnerskapet ges medlemskommunerna tillgång till stöd från den samlade 
kompetensen hos RISE i insatser som kommunerna själva efterfrågar.  
 
 
Syfte med deltagande 
För att alla medborgare ska kunna erbjudas goda, väl utformade och hållbara offentliga 
tjänster i en snabbt föränderlig värld, är kommuners förmåga till förnyelse och transformation 
grundläggande. Som statligt forskningsinstitut är RISE en oberoende part med statligt 
uppdrag att förnya samhälle, offentlig sektor och näringsliv. RISE har bred och djup kunskap 
om relevanta aktörer och aktiviteter inom innovation, stadsutveckling, tjänstedesign, livslångt 
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lärande, digitalisering och transformation – både nationellt och internationellt. All denna 
kunskap ställs till partnerskapets förfogande.  
Det bedöms vara mycket värdeskapande för Knivsta kommun att ingå som en partner i detta 
partnerskap. Detta då de komplexa samhällsutmaningar vi behöver hantera ställer krav på 
oss att även fortsättningsvis arbeta med förnyelse och transformation. Ett partnerskap med 
fokus på dessa frågor stärker Knivsta kommun i vårt fortsatta arbete då det tillför ny kunskap 
och nya diskussionspartners i dessa komplexa frågor.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet medför ingen förändring av beslutad budget utan avser nyttjande av redan avsatta 
medel för denna typ av frågor.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 

 

Jessica Fogelberg 
Innovationschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Nyttjande av i budget avsatta medel bedöms inte påverka barn då ingen omfördelning mellan 
budgetposter som berör barn är aktuella.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Kommunstyrelsen 

Köpeavtal för del av Vrå 1:150  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köp av del av fastigheten Vrå 1:150 i enlighet med upprättat 
köpekontrakt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen köper del av fastigheten Vrå 1:150 som en del av Alsikebolagets avvecklande. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog detaljplan för idrotts- och aktivitetshus i Norra Alsike 2018-05-21. 
Sporthallen var tänkt att kopplas till Adolfsbergsskolan och dess behov av idrottslokal men 
även att nyttjas av föreningar mm. I stället för denna sporthall så har behovet av idrottshall 
tillgodosetts inom detaljplanen Alsike Nord etapp 2b. 
Marken överlåts till kommunen som en del av Alsike fastighets AB:s avvecklande  
Genom köpet så övertar kommunen ansvaret för detaljplanens genomförande.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Investeringen bedöms som fördelaktig då den aktuella tomten är centralt och strategiskt 
belägen i Alsike och dessutom redan detaljplanelagd. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-11 
Köpekontrakt 2021-11-11 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Alsike fastighets AB 
 

Anders Carlquist 
Mark och exploateringschef 



 § 192 Köpeavtal för del av Vrå 1:150 - KS-2021/749-1 Köpeavtal för del av Vrå 1:150 : Tjänsteutlåtande 2021-11-11, Köpeavtal för del av Vrå 1:150

Sida 2 av 2 

 
 

 

  

 
Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet får 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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Köpekontrakt   
 

KÖPEKONTRAKT 
   
 
Mellan Alsike Fastighets AB org.nr 556341-4043 (nedan benämnd Säljaren) och  
Knivsta Kommun org.nr 212000-3013 (nedan benämnd Köparen) har följande köpekontrakt 
denna dag ingåtts. 
 

1. Överlåtelseförklaring 
 Säljaren överlåter och försäljer härmed, på de villkor som anges i detta kontrakt, till 

Köparen fastigheten del av Vrå 1:150 (nedan kallad Fastigheten), ca 4000 kvm tomtmark, 
inom detaljplan Idrotts- och aktivitetshus i Norra Alsike, i Knivsta Kommun. 

  
2. Tillträdesdag 
 Köparen skall tillträda Fastigheten senast 2021-12-31.  
 
3. Köpeskilling och betalning 
 Överenskommen köpeskilling för Fastigheten är 2 800 000 
 (Tvåmiljoneråttahundratusen) kronor.  
  
4. Farans övergång mm 
 Säljaren står faran för att Fastigheten av våda skadas eller försämras före tillträdesdagen. 
 
5. Utgifter och inkomster mm 
 Säljaren svarar för skatter, räntor och andra periodiska utgifter för Fastigheten i den mån 

de belöper på tiden före Tillträdesdagen. Köparen svarar för sådana utgifter i den mån de 
belöper på tiden från och med Tillträdesdagen. Intäkter från Fastigheten fördelas på 
motsvarande sätt.  

 
6. Säljarens rättsliga dispositioner 
 Säljaren förbinder sig, att inte utan Köparens samtycke, under perioden från och med 

undertecknandet av detta avtal till och med Tillträdesdagen, upplåta nyttjanderätt eller 
belasta Fastigheten med annan upplåtelse, pantsätta Fastigheten eller i övrigt med tredje 
man ingå avtal av väsentlig betydelse rörande Fastigheten eller göra väsentligt ingrepp 
eller vidtaga annan åtgärd som kan begränsa Köparens dispositions- eller förfoganderätt 
över Fastigheten. 

 
7. Handlingar mm som rör Fastigheten 
 På Tillträdesdagen skall Säljaren till Köparen överlämna eventuella handlingar som rör 

Fastigheten och som innehas av Säljaren 
 
8. Friskrivning 
 Marken överlåts i obearbetat skick som tomtmark. Köparen har beretts tillfälle att 

undersöka fastigheten och Säljaren har upplyst att geoteknisk undersökning av 
markförhållandena på fastigheten inte har utförts. 

  
 Köparen är av Säljaren informerad om gällande planbestämmelser för Fastigheten. 
 
9. Gravationer 

Fastigheten överlåts gravationsfri. 
 

10. Garantier 
 Säljaren lämnar följande garantier, vilka gäller både på avtalsdagen och på 

tillträdesdagen: 
 
 att   Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Fastigheten, 
 att   Fastigheten senast på tillträdesdagen är obelånad och inte heller pantsatt, 
 att   Fastigheten inte är föremål för tvist eller process i domstol eller hos myndighet. 
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11. Köpebrev 
 När Köparen betalt köpeskillingen i enlighet med detta köpekontrakt, skall köpebrev 

upprättas och undertecknas av Säljaren och Köparen. 
 

12. Lagfart och förvärvskostnader 
 Köpet ska i första hand genomföras genom fastighetsreglering till Vrå 1:137 i andra hand 

via avstyckning. Köparen ansvarar och bekostar fastighetsregleringen. 
 

13. Reklamation och preskription 
 Krav från Köparen som grundar sig på brist i garanti enligt detta avtal skall framställas 

skriftligen till Säljaren senast sex (6) månader efter det att bristen upptäckts. Därefter kan 
Köparen inte göra gällande bristen. 

 Köparens rätt att göra påföljd gällande enligt detta avtal upphör tolv (12) månader efter 
tillträdet. 

 
14. Fullständig reglering 
 Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet 

berör. Alla skriftliga och muntliga upplysningar, åtaganden och utfästelser  
 som lämnats av part före undertecknandet av avtalet eller som på annat sätt föregått 

avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor. 
 
15. Ändring och tillägg 
 Ändringar av och tillägg till detta avtal med dess bilagor skall för att vara gällande vara 

skriftligen avfattade och undertecknande av parterna. 
 
16. Övrigt 
 I samband med denna försäljning övertar Köparen ansvaret för genomförandet av 

detaljplanen. Exploateringsavtalet mellan Säljaren och Köparen avseende Idrotts- och 
aktivitetshus samt Alsike park daterat 2018-04-16 upphör därmed att gälla.  

 
 
 ___________________________________________________________ 
 

 
Detta köpekontrakt har upprättats i tre originalexemplar Lantmäteriet, Säljaren och Köparen tagit 
var sitt. 
 
Knivsta den    /    2021   Knivsta den    /    2021 
 
ALSIKE FASTIGHETS AB   KNIVSTA KOMMUN 
 
__________________________ ...  _________________________ 
Hans-Petter Rognes  Anders Carlquist 
VD  Mark- och exploateringschef 
 
 
Säljarens och Köparens namnteckning bevittnas: 
 
 
__________________________ _________________________ 
 
 
 
__________________________ _________________________ 
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Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för informationssäkerhet 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för Informationssäkerhet för Knivsta kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att bättra svara mot dagens och framtidens krav på informationssäkerhetsarbetet ska 
styrdokumenten för informationssäkerhet i Knivsta kommun uppdateras. Riktlinjer är det 
styrande dokumentet gällande ansvaret i informationssäkerhetsarbetet. Dokumentet är en 
del av kommunens strategiska informationssäkerhetsarbete och grundas i SS-ISO/IEC 
27000 standarden.  
 
Bakgrund 
Knivsta kommuns tidigare styrdokument för It-säkerhet är från 2004 och har behov av att 
uppdateras för att bättre svara mot dagens krav på ett Ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS). Informationssäkerhetspolicyn ska antas i KF 24 december och 
svarar på frågan varför. Riktlinjer svarar på frågan vem har ansvaret.  
Kommunstyrelsen fattar beslut av övergripande karaktär för samtliga nämnder. 
 
Syfte 
Informationssäkerhetsarbetet ska bidra till att Knivsta kommun kan fullgöra sina uppdrag och 
följa aktuella lagar och förordningar. Knivsta kommun ska uppnå och upprätthålla en 
informationssäkerhet som:  

 innebär en robust, säker och tillförlitlig informationshantering  
 bidrar till att samtliga informationstillgångar är identifierade och förtecknade  
 möjliggör ett aktivt medverkande i det digitala samhället  
 bidrar till att uppsatta mål nås för kvalitet, effektivitet och personlig integritet  
 motsvarar invånares och externa parters behov och förväntningar  
 uttrycks i aktuella styrdokument: riktlinjer, anvisningar och instruktioner  
 efterlever krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal.  

 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete skapar ordning och reda i kommunens 
användande av information. Detta ger även kontroll på gjorda investeringar och löpande 
utgifter. Det krävs att medel tillsätts för att följa upp hur informationssäkerheten utförs av 
verksamhet och leverantörer. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27  
Informationssäkerhetspolicy Knivsta kommun  
Riktlinjer för informationssäkerhet 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
It-nämnden 
Samtliga nämnder 
 

 
 
 
 

 

 

Åsa Franzen   Daniel Lindqvist 
Chef kommunledningskontoret Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Information om barn och barns förhållande hanteras som en delmängd i kommunens 
informationsflöde och det krävs tydliga och väl lämpade styrdokument för att uppnå rätt 
säkerhetsnivåer. 
 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Riktlinjer för informationssäkerhet påverkar barn indirekt genom att information om barn får 
rätt skydd mot felaktig åtkomst, felaktiga ändringar och är tillgänglig när det krävs. Att anta 
Riktlinjen påverkar barn som grupp i mindre omfattning. Därför görs endast en enklare 
prövning av barns bästa. Det är barns bästa att deras personuppgifter hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt. Personuppgifter som rör barn betecknas som känsliga och ska därför ha 
ett starkare skydd. Styrdokument för informationssäkerhet har som uppgift att stödja 
kommunens verksamheter att ge uppgifterna rätt skydd. Genom att anta riktlinjen så stärker 
kommunen skyddet för personuppgifter. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Inga kända intressekonflikter har identifierats. 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Ett antal av kommunens sommarjobbare arbetade med att identifiera faror och risker med 
digital informationshantering för och om barn och ungdomar. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Denna riktlinje ingår i Knivsta kommuns ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). 
Dokumentet är en del av kommunens strategiska informationssäkerhetsarbete grundar 
sig i SS-ISO/IEC 27000-standarden.  

En policy inom LIS talar om kommunens mål och inriktning med 
informationssäkerhetsarbetet och antas av fullmäktige. 

En riktlinje inom LIS beskriver hur kommunens informationssäkerhetsarbete förhåller sig 
till lagstiftning, anger övergripande ansvarsområden och antas av styrelse eller nämnd. 
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1 INLEDNING 

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra 
informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt 
informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och utanför 
organisationen.  

Begreppet information är brett och information behövs för det mesta en kommun 
gör. Viss typ av information är nödvändig för att genomföra det kommunala 
uppdraget. Den behöver kommunen vidta särskilda åtgärder för att skydda utifrån 
dess tillgänglighet, riktighet och sekretess. För information som kräver särskild 
hantering, som är skyddsvärd, används inom Knivsta kommuns ledningssystem 
för informationssäkerhet begreppet informationstillgång1   

1.1 Syfte 
Riktlinjen för hantering av informationstillgångar konkretiserar 
informationssäkerhetspolicyn och ger stöd i ansvarsfördelningen i Knivsta 
kommuns organisation gällande informationssäkerhetsarbetet.  

1.2 Omfattning 
Riktlinjen gäller för alla verksamheter och förvaltningar i Knivsta kommun 
inklusive tillfälligt anställda, förtroendevalda, externa leverantörer och andra typer 
av samarbetspartners. 

Informationssäkerheten omfattar all typ av information oavsett hur den lagras, 
bearbetas eller kommuniceras. Information kan t.ex. vara i form av text, ljud, 
bilder och film, och kommuniceras med stöd av it, papper eller genom tal. 

2 ANSVAR 

I följande avsnitt beskrivs ansvaret för hantering av informationstillgångar.  

En översiktlig beskrivning av kommunens informationshanteringsorganisation 
finns i dokumentet Om konsten att sköta information (Handbok 

informationshantering). 

En översiktlig beskrivning systemförvaltningsorganisationen finns beskrivet i 
Handbok Systemförvaltning.  

                                            
1 MSB (2016) Terminologi och begrepp inom informationssäkerhet – Hur man skapar en 

språkgemenskap s.14 
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Förvaltningen av kommunens digitala informationstillgångar sker utifrån system-
förvaltningsmodellen och resulterar i systemförvaltningsplaner som årligen 
revideras efter rådande förutsättningar och omvärldsfaktorer.  

2.1 Allmänt  
Den politiska ledningen har det övergripande ansvaret för kommunens 
informationshantering inom sina respektive verksamhetsområden och har ansvar 
för att en informations-hanteringsplan upprättas. Alla informationstillgångar ska 
identifieras och förtecknas.  

För varje informationstillgång ska det utses en ägare och en informationsklassning 
ska genomföras. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för informationssäkerheten i 
kommunens verksamheter och bolag. 

2.1.2 Kommunstyrelse och nämnder 
Kommunstyrelsen och nämnderna har det yttersta ansvaret för informations-
säkerhetsarbetet i de verksamheter som bedrivs inom respektive 
verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för e-arkivet och 
kommunarkivet. Som arkivmyndighet utför kommunstyrelsen tillsyn över att 
myndigheterna följer bestämmelserna i arkivlagen. Samtliga nämnder ansvarar för 
sina allmänna handlingar. 

2.1.3 Kommundirektör 
Kommundirektören ansvarar, på uppdrag av kommunstyrelsen, för 
informationssäkerhetsarbetet på förvaltningsnivå. Direktören är därmed ansvarig 
för efterlevnaden av styrdokumenten för informationssäkerhet. 
 

2.1.4 Informationsägare/Systemägare 
Förvaltningschef är både informationsägare, ansvarig för myndighetens 
information och systemägare för kontorets verksamhetssystem. 

2.1.5 Verksamhetsansvarig chef 
Verksamhetsansvarig oavsett nivå ansvarar för informationssäkerheten inom sin 
verksamhet och ska resurssätta arbetet samt följa upp att hanteringen av 
informationstillgångar sker enligt ledningssystemet för informationssäkerhet. 
Verksamhetsansvarig ska se till att medarbetare har ett säkerhetsmedvetande och 
tillräcklig kunskap för att uppfylla målen med informationssäkerhetsarbetet 
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2.1.6 Informationskoordinator  
Informationskoordinatorn är operativt ansvarig för informationshanteringen på 
kontoret och är kontorets huvudresurs i arbetet. 

2.1.7 Informationsförvaltare (arkivredogörare) 
Informationsförvaltare arbetar operativt på sin enhet i enlighet med informations-
koordinatorns rekommendationer. Rollen har också ansvar att se till att den egna 
organisationens informationsbildning sker enligt gällande föreskrifter och 
riktlinjer. 

2.1.8 Systemansvarig 
Systemansvarig arbetar för att säkerställa att systemägarens säkerhetsmässiga krav 
på informationshantering i digitala verksamhetsstöd följs samt att acceptanstest av 
ny funktionalitet och nya versioner genomförs utifrån ett 
informationssäkerhetsperspektiv. 

2.1.9 Systemadministratör 
Systemadministratör ansvarar för den dagliga användningen av digitala 
verksamhetsstöd.  

2.1.10 Medarbetare 
Medarbetare är användare av informationsresurser i kommunen och ska följa 
beslutade styrdokument som upprättas i organisationen. De ska anmäla incidenter 
direkt vid misstanke om påverkan på informationsresurser och meddela ansvarig 
chef om behov av kompetensutveckling inom informationssäkerhet. 

2.2 Specialistroller 
Specialistroller är funktioner som finns centralt i kommunen och som arbetar 
tillsammans med alternativt på uppdrag av verksamheterna. 

2.2.1 Kommunarkivarie 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen. Kommunarkivarien svarar till 
arkivmyndigheten för e-arkivet och kommunarkivet. Arkivarien utövar även 
arkivmyndighetens tillsyn, tar fram riktlinjer och är rådgivande gällande frågor 
om arkiv och informationshantering. 

2.2.2 It-nämnden/It-chef 
It-nämnden, genom it-chef, ansvar för kommunens informationssäkerhet i den 
tekniska it-miljön samt säkerställer att it-miljön är tillförlitlig och motsvarar 
interna och externa krav gällande informationssäkerhet och dataskydd. It-chef har 
även ett övergripande ansvar för att säkerställa ett grundskydd för information 
hanterad i it-verksamheten. 
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2.2.3 Informationssäkerhetsansvarig 
Informationssäkerhetsansvarig arbetar med att stödja verksamheterna i deras 
informationssäkerhetsarbete. Det omfattar bland annat utformning av relevanta 
styrdokument samt att ansvara för kommunens färdriktning i strategiska 
informationssäkerhetsfrågor. Samverkan med Säkerhetsskyddschef i 
informationssäkerhetsrelaterade frågor. Informationssäkerhetsansvarig hanterar 
även allvarliga informationssäkerhetsincidenter tillsammans med 
dataskyddsspecialist och säkerhetsskyddschef. 

2.2.4 Dataskyddsombud 
Dataskyddsombudet har ansvar för att se över, stödja och komma med 
rekommendationer för kommunens personuppgiftshantering. Varje år genomför 
dataskyddsombudet tillsyn vid två tillfällen, i samband med delårsbokslut och 
årsbokslut. Dataskyddsombudet står också för stöd och rådgivning till den centrala 
informationshanteringsorganisationen bestående av 
informationssäkerhetssamordnare, kommunarkivarie samt dataskyddsspecialist. 

3 UTVÄRDERING  

Resultatet av informationssäkerhetsarbetet ska utvärderas årligen i enlighet med 
kommunens styr- och ledningssystem och resultatet göras tillgängligt för 
kommunens ledning. Nödvändiga ändringar av rutiner och styrdokument ska 
göras snarast möjligt av ansvarig. 
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Kommunstyrelsen  

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för kommunstyrelsens verksamheter 

för verksamhetsåret 2022. 
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tilldelats medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och 
budget 2022. Budgetramen för kommunstyrelsen uppgår till 186,1 miljoner kronor 2022. 
Kommunfullmäktiges målstruktur har fokus på Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. 
Målstrukturen utgår från Agenda 2030, kommunens vision och regionens utvecklingsstrategi. 
Till kommunfullmäktiges mål, indikatorer samt uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan 
förväntas nämnden bidra till måluppfyllelsen. Utöver kommunfullmäktiges mål och indikatorer 
har kommunstyrelsen tre egna nämndmål samt två uppdrag riktat till kontoren verksamma 
under kommunstyrelsen.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen  är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2022. Nämnden har 
möjlighet att omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden.  
 
Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd ska enligt kommunens styrmodell ha en tydlig 
process för dialog mellan politik och förvaltning. Kommunstyrelsen har under flera år vuxit 
och det föranleder ett behov av en förstärkt och utökad dialog i samband med 
verksamhetsplanen (VP). För VP22 har det inneburit en utökad måldialog, dock senarelagd. 
Vilket innebär att resultatet av måldialogen kommer kompletteras i en reviderad 
verksamhetsplan under kvartal 1 2022, samt att verksamheten förväntas göra en 
återrapportering av sitt målarbete under våren 2022. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
I verksamhetsplanen fastställs kommunstyrelsens nämndbudget för 2022. Den tilldelade 
budgetramen uppgår till 186,1 miljoner kronor. I nämndbudgeten har det ospecificerade 
anslaget kommunstyrelsen erhållit fördelats. Fördelning är kommunledningskontoret 0,7 
miljoner kronor och 0,15 miljoner kronor var till HR-kontoret och Innovationskontoret. I 
nämndbudgeten har även en omfördelning av 1,2 miljoner kronor från 
exploateringsverksamheten till Näringsliv genomförts för spegla anpassa resursfördelningen 
av det nya tillväxtkontoret.  
 
Investeringsplanen för 2022 uppgår till 29 miljoner kronor, varav kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel uppgår till 7 miljoner kronor vilket avser oplanerade 
investeringar i kommunens alla nämnder. Kommunstyrelsen största investeringsprojekt 
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under 2022 är inventarier i Kommunhuset i samband med omställning till aktivitetsbaserad 
arbetsplats. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Rapport Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022 2021-11-11 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

Åsa Franzen  Dan-Erik Pettersson Marie Sohlberg 
Kanslichef  Ekonomichef  HR-chef 

Lena K Larsson Jessica Fogelberg Antonio Ameijenda 
Kultur och fritidschef Innovationschef Förvaltningschef tillväxtkontoret 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
Nämndens verksamhetsplan berör alla kommunens invånare och därmed även barn. Barns 
åsikter har representerats av politiken och kommunala tjänstemän som under 
verksamhetsplansprocessen påvisat behov, jämförelser och skillnader mellan olika 
verksamheter.  
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
En verksamhetsplan vilket innefattar politiska prioriteringar och barnens behov har beaktats 
på liknande sätt som övriga målgrupper. 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
I processen med framtagande av en verksamhetsplan står alltid olika intressen mot 
varandra, men fördelningar och struktur måste vägas mot lagstiftning och politisk 
ambitionsnivå.  
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom 
och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. De innehåller tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Knivsta kommun har 
beslutat att vara en av de kommuner som tar ansvar för genomförande av Agenda 2030. Agenda 
2030 är grunden i Knivsta kommuns styr-och ledningssystem och en del av kommunens DNA. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för 
koncernledningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger. Styrelsen ska med 
helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Gällande lagstiftning, nationella 
mål och Agenda 2030 ligger som grund för hela verksamheten. 

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd för 
tillväxtkontoret, fritid och kulturkontoret, innovationskontoret samt HR , ekonomi-, 
kommunledningskontoret. Är även verksamhetsnämnd för de förvaltnings- och 
verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt någon annan nämnd. 
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Verksamhetsförutsättningar 
  

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Sveriges ekonomi är en liten och omvärldsberoende ekonomi. År 2022 är förhoppningsvis ett år 
där pandemin klingar av och får mindre påverkan på samhällets ekonomi och offentlig sektor. 
SKR gör bedömningen att skattetillväxten växer starkt under 2021 och klingar av från 2022 och 
framåt samtidigt som staten gör offensiva satsningar genom riktades statsbidrag. En annan 
förutsättning är demografin, SCB har under 2021 publicerat en ny framskrivning av Sveriges 
befolkningstillväxt till år 2070. Andelen äldre i befolkningen kommer fortsätta öka som tidigare 
prognoser, men andelen unga kommer inte växa som andel av befolkning som tidigare 
prognostiserat. 

Knivsta kommun specifika förutsättningar handlar framförallt om fortsatt befolkningstillväxt i 
takt med avtalet med staten som stipulerar 4 järnvägsspår och tågstopp i Alsike i utbyte mot 
möjliggörande av 15000 nya bostäder till år 2057. Stora investeringar kommer var följden av en 
ökad befolkning och finansieringsfrågan kommer vara i fokus kommande år. Finansiering sker 
genom eget kapital eller externa långivare. Det egna kapitalet är nära kopplat till kommunens 
överskottsmål där skatteintäkter och exploateringsnetton är avgörande för kommunens framgång. 
Skattesatsen kommer år 2022 uppgå till 20:91 kr per hundralapp (en sänkning med 60 öre mot 
året innan). 

Förändrings och effektiviseringsbeting 

Kommunfullmäktige har i mål- och budgethandlingen beslutat att Agenda 2030's 17 delmål ska 
ligga till grund för ett långsiktigt arbete med en omställning till ett hållbart samhälle. Alla 
nämnder och verksamheter är delaktiga i detta arbete som omfattar de tre aspekterna ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. 

Den generella uppräkningsfaktorn för pris och löneutveckling är fastställd i genomsnitt till 1,3% 
för kommunstyrelsens verksamheter. Det kan antas att kostnadsutvecklingen är högre i 
lönerörelse etc för år 2022. I budget 2022 har därför ett politiskt tillägg gjorts med 1 miljon 
kronor för att bland annat täcka kostnaden för visselblåsarfunktion. 

Effektiviseringsbeting för år 2022 är vilande, 0 kr, för omstart år 2023 (föregående års beting 
1 149 tkr). Syftet är skapa andrum och återhämtning efter den svåraste tiden i pandemin. Det 
betyder inte att arbetet med att förenkla, förbättra och utveckla kan ta paus. 

Förvaltningen har i uppdrag att genomföra ett genomgripande förändringsarbete för att 
säkerställa en långsiktigt god kvalitet och en effektiv förvaltning. Även att tänka i 
delningsekonomiska termer mellan förvaltningskontoren och med andra kommuner ska finnas 
med för att dela på utvecklingsarbete, kompetens och resurser. 

Befolkningsökning 

Förutom den demografiska utmaningen har Knivsta kommun även en hög befolkningstillväxt. 
Den senaste officiella folkmängden för Knivsta kommun är 19 515 personer (31 augusti 2021), 
det är ökning med 409 invånare sedan årsskiftet (2,1 %). Befolkningstillväxten beräknas till 
drygt 500 nya invånare per år kommande 5 år. 

En ökad befolkning och en förändrad demografi kommer påverka kommunen och ställer krav på 
en god planering av kommunal service kommande år. Generellt påverkas alla kommunstyrelsens 
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verksamheter av befolkningstillväxten. 
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Kommunfullmäktiges mål 
Nedan visas de mål och indikatorer som kommunfullmäktige "skjutit ut" till nämnderna och 
styrelsen. För dessa mål ska nämnderna och styrelsen bidra till måluppfyllelsen och ha som 
utgångspunkt vid framtagandet av egna nämndmål. 

Värde 

Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Beskrivning 

Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet. 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 

 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor 
2020 

Utfall män 2020 Mål 2022 

Nettokostnad 
egentlig 
verksamhet, 
kr/inv 

61 534,64 62 728,36   60 000 

Låneskuld per 
invånare 

94 645 93 092   95 000 

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

4,16% 5,86%   2,6% 
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Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

 

 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor 
2020 

Utfall män 
2020 

Mål 2022 

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

10,23% 6,76%   5% 

Självfinansieringsgrad 
för kommunens 
investeringar, andel 
(%) 

134,71% 114,36%   80% 

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

 

 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor 
2020 

Utfall män 
2020 

Mål 2022 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex 

80,83% 81,75%   81% 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex 

80,92% 81,33%   81% 
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Bo och trivas 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 10. Minskad ojämnlikhet  

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Beskrivning 

Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare. 

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

 

 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor 
2020 

Utfall män 2020 Mål 2022 

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

19,6 %  14 25 25 % 

Tycker du att 
invånarna i din 
kommun har 
möjlighet till 
insyn och 
inflytande över 
kommunens 
beslut och 
verksamheter? 

    40 % 
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Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och
grundläggande förutsättningar till en god hälsa.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor
2020

Utfall män 2020 Mål 2022

Ohälsotal, dagar 16,61 15,88 20,78 11,14 16

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

66 % 70 %

Värna

Agenda 2030

2. Ingen hunger

11. Hållbara städer och samhällen

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringarna

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Beskr ivning

Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet.
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Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet
optimeras.

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor
2020

Utfall män 2020 Mål 2022

Andelen
sysselsatt
dagbefolkning i
förhållande till
befolkningen

26 %

Knivsta ska verka och planera för en ekologisk hållbar kommun

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor
2020

Utfall män 2020 Mål 2022

Fossiloberoende
bilar, andel (%)

26,47% 13,33% 50%
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Nämndens egna mål
De globala målen är beroende av vad som sker lokalt. Knivsta kommun som lokal aktör på en
global arena arbetar för att nå Agenda 2030-målen i välfärdsuppdraget; demokrati-, service-samt
samhällsbyggaruppdraget. I verksamhetsplanen beskriver nämnden sitt bidrag till Agendans
måluppfyllelse, både på kort och lång sikt.

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

Agenda 2030

3. Hälsa och välbefinnande

5. Jämställdhet

10. Minskad ojämnlikhet

11. Hållbara städer och samhällen

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2021

Utfall kvinnor
Helår 2021

Utfall män
Helår 2021

Mål Helår 2022

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

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

Antal användare
av appen Ung i
Knivsta

2 000
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Barn och unga erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter i Knivsta kommun 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 10. Minskad ojämnlikhet  

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 

Indikator 
Utfall Helår 
2020 

Utfall Helår 
2021 

Utfall kvinnor 
Helår 2021 

Utfall män 
Helår 2021 

Mål Helår 2022 

Antalet 
samarbeten 
med externa 
aktörer 

    10 

Antal aktiviteter 
med en majoritet 
deltagande av 
flickor respektive 
pojkar? 

     

Antal bokningar 
gjorda på 
skollov som inte 
är ordinarie 
verksamhet? 

     

Andel belagda 
timmar på 
Centrum för 
idrott och kultur? 

    60 % 
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Knivsta kommun ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i
frågor som berör dem, samt aktivt arbeta för att de nationella minoriteternas
språk och kultur hålls levande i kommunen.

Agenda 2030

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

10. Minskad ojämnlikhet

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator
Utfall Helår
2020

Utfall Helår
2021

Utfall kvinnor
Helår 2021

Utfall män
Helår 2021 Mål Helår 2022

Andel av
kommunens
verksamheter
som arbetar
med
minoritetsmålet.

100 %
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 
Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

Effektiviseringsprogram – 
framtagande av åtgärder för en 
långsiktig ekonomi i balans 

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

Kommunstyrelsen  

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

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden  

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

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

Kommunstyrelsen  

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

Sveriges kommuner kommer med 
en åldrande befolkning att behöva 
leverera mer välfärd (kommunal 
service) med oförändrade 
ekonomiska resurser. Nämnderna 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  
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Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

ska därför i boksluten redovisa vilka 
effektiviseringar som genomförts 
och vilka varaktiga ekonomiska 
effekter det givit. 
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Nämndens uppdrag till kontoren 
Uppdrag Målbild Kontor 

Mål och indikatorer på 
kommunstyrelsenivå 

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

Kommunledningskontoret 

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

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

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

För verksamhetsåret 2022 har exploateringsverksamheten och utvecklingsprogram Knivsta 2035 
flyttats till kommunstyrelsen från samhällsutvecklingsnämnden. Sammanvägt är budgetposterna 
tilldelade ett anslag på 8,9 miljoner kronor 2022. Exploateringsverksamheten tillsammans med 
lokalförsörjning och näringsliv utgör Tillväxtkontoret. Tillväxtkontorets budgetram för 2022 
uppgår till 12 miljoner kronor. I kommunstyrelsens nämndbudgeten omfördelas 1,2 miljoner 
kronor från exploateringsverksamheten till näringsliv för att spegla organisationen av 
tillväxtkontoret. 

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

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

Nämndens verksamheter KF-budget 2021 KF-budget 2022 
Nämndbudget 

2022 

 KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 420 5 490 5 490 

 Partistöd 310 403 403 

 Övrig politisk verksamhet 2 837 2 874 2 874 

 Räddningstjänst 15 505 15 707 15 707 

 Totalförsvar och samhällsskydd 399 754 754 

 Folkhälsa och hållbar utveckling 576 1 383 1 383 

 Näringsliv och marknadsföring 2 372 3 103 4 338 

 Exploateringskontor 4 870 6 633 5 398 

 Utvecklingsprogram Knivsta 2035 2 300 2 300 2 300 

 Konsumentrådgivning och energirådgivning 263 266 266 

 Budget & Skuldrådgivning 172 174 174 

 Allmän fritid  3 749 3 809 3 809 

 Idrotts- & fritidsanläggningar 47 116 47 729 47 729 

 Bibliotek  8 848 8 963 8 963 

 Allmän Kultur 1 453 1 472 1 472 

 Ungdomsverksamhet 3 898 3 949 3 949 

 Kulturskola 5 073 5 139 5 139 

 Kommunledningskontor 25 095 25 421 26 121 

 Innovationskontor 0 2 500 2 650 

 Ekonomikontor 11 316 10 763 10 763 

 HR-kontor 7 966 8 040 8 190 

 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 402 3 156 3 156 

 Fackliga kostnader 1 695 1 717 1 717 

 Lokalförsörjning 2 232 2 261 2 261 

 Kommunhus 3 165 3 206 3 206 

 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp 
& Heby) 18 626 17 868 17 868 

 Förändringsvägledning 1 250 0 0 

 Ospecficerat 0 1 000 0 

 Årets effektiviseringsbeting 0 1 149 1 149 

 Ackumulerat effektiviseringsbeting -1 149 -1 149 -1 149 

Summa 178 759 186 080 186 080 
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Investeringar 
  

Investeringsplanen för 2022 uppgår till 29 miljoner kronor, varav kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel uppgår till 7 miljoner kronor vilket avser oplanerade investeringar i 
kommunens alla nämnder. Kommunstyrelsen största investeringsprojekt under 2022 är 
inventarier i Kommunhuset i samband med omställning till aktivitetsbaserad arbetsplats. 

Investering KF investeringsram 2022 

Fritid och kultur  

Idrotts- och fritidsanläggningar 300 

Konst, underhåll och inventarier 200 

Ungdomsverksamhet, Inventarier 75 

SUMMA Fritid och kultur 575 

  

Gemensam stödverksamhet  

Inventarier kommunhus 6 000 

Innovation (Innovationskontor) 1 500 

Webbutveckling  500 

Intranät/virtuell arbetsplats 500 

Ärendehanteringssystem (P360) 200 

Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm) 500 

Nämndprocessen 200 

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

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

Myndighetsanpassning Lagga skola 1 350 

Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig 1 000 

Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig 500 

SUMMA Gemensam stödverksamhet 17 250 

  

KS Inköp av mark och fastigheter för exploatering 4 000 

KS ofördelade investeringsmedel 7 000 

Summa 29 025 
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Bilaga 1 - Kommunstyrelsens verksamheter 

Kommunledningskontor 

Uppdraget 

Kommunledningskontoret är en stödverksamhet till kommunens kärnverksamheter, de 
förtroendevalda samt invånarna. Kontoret består av fem enheter som ger stöd inom olika 
områden. 

Kontoret har inte vuxit senaste åren, förutom genom direkta politiska uppdrag. Det är en 
utmaning att stötta allt fler verksamheter och invånare, men är en del av det tydliga politiska 
uppdraget om effektivisering. 

Verksamhet 

Kontaktcenter fungerar som ”En väg in” och hanterar dagligen stora mängder ärenden och frågor 
som är avgörande för både privatpersoner och företag. Kontaktcenter avlastar kärnverksamheten 
genom att lösa majoriteten av ärendena direkt. 

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens webb samt intranät. De stödjer 
verksamheterna i kommunikationsfrågor och arbetar både strategiskt och praktiskt med intern 
och extern kommunikation samt kriskommunikation. Under 2022 kommer enheten fortsatt arbeta 
med kommunikationen runt Knivsta 2035. Enheten har även huvudansvaret för medborgarrådet. 

Enheten för säkerhet och beredskap arbetar med frågor som säkerhetsskydd, civilt försvar, 
trygghet, säkerhet samt att bygga upp en bra beredskap inför olyckor, händelser och katastrofer. 

Enheten för digitalisering stöttar i kommunens digitala utveckling samt arbetar med 
informationssäkerhet och vissa IT-frågor. Flertalet processer pågår både centralt och ute i 
verksamheten. Arbete genomförs med e-tjänster i samverkan med IT-kommunerna, ett e-arkiv 
implementeras (även detta i samverkan) och en chatbot är på plats. Ett stort uppdrag är att se till 
att grundstrukturer finns på plats för det fortsatta arbetet med innovation och digitalisering. 
Enheten arbetar även för säkra lösningar och att ett enhetligt och enkelt arbetssätt införs. Ett 
projekt pågår runt den digitala mognaden, vilket är en förutsättning för att de digitala systemen 
används rätt och fullt ut. De digitala systemen för politiken ses över inför nästa mandatperiod. 

Kommunkansliet startades upp i september 2021 och är en sammanslagning av nämndsekretariat, 
registratur, arkiv samt stabsfunktioner som jurist, utredare och folkhälsa. En tjänst som 
hållbarhetsstrateg är under rekrytering. Tjänsten ska, tillsammans med folkhälsosamordnaren, 
stötta verksamheten, förtroendevalda samt invånare i övergripande hållbarhetsfrågor. År 2022 är 
ett valår och enheten kommer därmed omprioritera resurser för att genomföra detta. 

Kommande år 

En översyn av centrala resurser pågår och en omorganisation har genomförts för att bättre möta 
verksamheternas behov samt effektivisera arbetet. Kontoret är under ständig utveckling med 
enheter och tjänster som förändras. Under år 2022 kommer fortsatt arbete ske för att minskad 
sårbarheten inom kontoret. 

Den digitala resan har tagit ett stort språng under pandemin och flera stora processer pågår för att 
fortsätta detta arbete. Arbetet innebär automatisering, ökad säkerhet samt att förenkla arbetet, 
men även att bygga grunden för fortsatt digitalisering och innovation. Informationssäkerhet är en 
stor och viktig fråga som behöver extra fokus. 
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Enheten för säkerhet och beredskap är tungt belastade med de ökade kraven utifrån. Eventuellt 
kommer kommunerna mista bidrag för viss verksamhet. Samtidigt genomförs en utredning som 
ser på om kommunerna ska få ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

År 2022 är valår och detta kommer påverka flertalet verksamheter inom 
kommunledningskontoret. 

Ekonomikontor 

Uppdraget  

Ekonomikontoret är en stödverksamhet till kommunens kärnverksamhet men har också ett 
särskilt ansvar att se till helheten och kommunens bästa. I det finns Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt där kontroll utövas genom bland annat intern kontroll av kommunens nämnder och 
bolag med mera. 

Ekonomikontoret består av 13 medarbetare indelade i 4 grupper och ansvarsområden, 
redovisning, upphandling, styrning och ledning (mål, uppdrag och verksamhet) samt budget och 
uppföljning (ekonomistyrning). 

I bilden nedan illustreras utvecklingen av antal medarbetare på ekonomikontoret i förhållande 
kommunens utveckling framöver. Det är kontorets största utmaning att hantera, fler medarbetare 
och resultatenheter, samt antal kommuninvånare. 

 

Verksamhet 

Redovisningsgruppens uppdrag är den löpande redovisningen, leverantörs- och kundreskontra 
samt betalningar, anläggningsredovisning, bokslut, internkontroll av ekonomiska transaktioner 
och systemförvaltning av kommunens ekonomisystem. Det sistnämnda är en betydande uppgift 
eftersom ekonomisystemet är mottagare och sändare av information till många av kommunens 
verksamhetssystem. I bilden nedan visualiseras alla kopplingar. 
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Upphandlingsenheten ansvarar för genomförande av kommunövergripande och nämndspecifika 
upphandlingar. Är verksam i upphandlingsnätverk Uppsala Län, Uppsam, med syfte att 
samordna gemensamma upphandlingar för länet kommuner samt samordna ramavtal från Adda 
och Kammarkollegiet. Systemförvaltning av kommunens upphandlingsverktyg, avtalsdatabas 
och inköpsanalyssystem. Vidare stödjer enheten kommunens förvaltning i upphandlings och 
inköpsfrågor. 

Verksamhetscontroller uppdrag är styrning och ledning, stödja och kontrollera förvaltningen 
genom intern kontroll av kärnverksamhetens uppdrag och välfärdsleverans (kvalitet och 
effektivitet). Gruppen ansvarar även för förvaltning av kommunens styr och ledningsverktyg 
samt enkätverktyg. I samarbete med SKR och SCB genomförs mätningar genom 
medborgarundersökning och kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Kommunens styrmodell och 
målarbetet på kommunfullmäktige och nämndsnivå är också en prioriterad uppgift liksom att 
stödja förvaltningen i dessa frågor. 

Förvaltningsekonomgruppens främsta uppdrag är budget och uppföljning, nyckeltal, långsiktig 
ekonomisk planering, statistik och befolkningsprognoser. Vidare genomförs internkontroll av 
ekonomisk förvaltning och kommunens försäkringsfrågor. Budget och uppföljningsprocessen är 
från kommunfullmäktigenivå ned till enhets- och medarbetarnivå. 

Kommande år 

Fokus närmaste året är förstudie upphandling ekonomisystem och BI system samt utveckling av 
långsiktig ekonomisk planering. Vidare kommer kontoret behöva hantera förändringar i den 
kommunala bokföringslagen som är planerat till 1 januari 2023. En pågående bankupphandling 
kan också innebära förändringar som behöver hanteras under hösten 2022. 

HR-kontor 

Uppdraget 

HR-kontorets huvuduppdrag är att aktivt medverka till att Knivsta kommun såväl internt som 
externt uppfattas vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarens kompetens tas tillvara. HR-
kontoret stödjer chefer i deras ledningsuppdrag i att nå förväntade resultat i förhållande till 
fastställd bemanning. Detta sker genom att tillhandahålla HR-processer och stödsystem som 
underlättar för chefer i arbetsvardagen inom medarbetarområdet samt även ger handfast stöd 
med arbetsrättslig kompetens och coaching där så krävs. 

Verksamhet 

HR-kontoret består fem medarbetare inklusive chef. Medarbetarna arbetar dels knutet till 
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specifika kontor för individuellt HR-stöd och dels driver kommunövergripande uppdrag gällande 
bland annat systemstöd. Dessutom ligger i uppdraget att framställa och underhålla HR-processer 
utefter såväl lag- och avtalsförändringar som effektiviseringsbehov. 

HR-kontoret verkar såväl strategiskt, taktiskt som operativt inom huvudprocessen 
Kompetensförsörjning (Medarbetarloopen) och dess delprocesser Attrahera-Rekrytera-Utveckla-
Behålla-Avsluta. Detta sker både med övergripande processer med avsikten att medarbetare ska 
få likvärdig behandling oavsett arbetsställe och genom ett  verksamhetsnära chefsstöd för att nå 
korrekt hantering och bästa effekt på plats. 

Kommande år  

HR-kontoret blickar framåt med trolig effekt av post-corona att personalomsättningen kommer få 
en ogynnsam påverkan. Därför kommer vi från det jobb som gjorts gällande Våra gemensamma 
värderingar, intensifiera arbetet med hur vi saluför Knivsta kommun som arbetsgivare och hur vi 
på bästa sätt verkar för en digital onboardingprocess samt hur vi drar nytta av de förändringar 
som pandemin inneburit, exempelvis gällande distansarbete och vår syn på arbetstid. 

Vi har dessutom gjort iakttagelser att tröttheten blivit påtaglig när medarbetare återgår i ett mer 
normalt arbetsläge, om än förändrat, där pandemin kommer påverka kommunens sjuktal negativt 
inom den närmsta framtiden. Vi eskalerar därför vår uppföljning av arbetsmiljön, genom att 
komplettera vårt verksamhetssystem med en löpande arbetsmiljöuppföljning på verksamhetsnivå 
upp till aggregerad nivå i syfte att förbättra analys av vår arbetsmiljö och därmed förbättra våra 
förutsättningar i att sätta in relevanta åtgärder där behov konstateras. 

Våra chefer är - förutom verksamhetsföreträdare - våra nycklar i framtida kompetensförsörjning. 
HR-kontoret är en av fler parter som justerar processer som påverkar deras arbetsvardag. Detta 
gör att vi under året kommer lägga kraft på att se över hur vi kommunicerar ut viktig information 
och hur vi kan konsolidera system tillsammans med andra så att chefernas återrapportering 
effektiviseras. 

Tillväxtskontor 

Uppdraget 

Tillväxtkontorets övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för, bidra till och stimulera 
kommunens fortsatta tillväxt. 
Uppdraget omfattar bland annat bostadsförsörjning, nyetablering och utveckling av företag, fler 
arbetstillfällen och en ökad dagbefolkning, ett gott företagsklimat samt en nära dialog och 
samverkan med marknaden, arbete med platsvarumärke, en aktiv och effektiv markpolitik, samt 
en långsiktigt hållbar planering och försörjning av kommunal service/samhällsfastigheter. 

Verksamhet 

Tillväxtkontoret bildades i september 2021 och består av totalt 13 medarbetare varav tre chefer. 
Kontoret omfattar verksamheterna Mark och exploatering, Näringsliv samt Lokalförsörjning. 

Kommande år  

Utifrån hållbarhet och effektivitet är fokus för kommande år, med början 2022, att: 

- utveckla näringsliv, företagande och arbetsmarknad 
- utveckla samverkan med lärosäten och näringsliv för att möjliggöra innovationer och 
testbäddar med höga hållbarhetsambitioner 
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- utarbeta en tydlig, förutsebar och effektiv samhällsbyggnadsprocess 
- ta fram en projektportfölj för exploateringsprojekt för effektiv styrning mot bostadsförsörjning 
och företagsetableringar som är hållbara och tillväxtfrämjande och motverkar överutbud 
- utveckla kommunhuset 
- genomföra omflyttningar och effektiviseringar av kommunens lokaler 
- göra analyser och ta fram en målbild för strategisk markanvändningsplanering för att optimera 
synergier mellan bostadsbyggande och verksamhetsetableringar 
- säkra framtagande av byggklar verksamhetsmark 
- premiera hållbarhet vid markanvisningar och ställa krav på hållbarhet i genomförandeavtal för 
exploateringar 
- optimera det kommunalekonomiska utfallet och minimera kommunens risker i 
exploateringsprojekt 
- inleda arbete med landsbygdsutveckling 

Innovationskontor 

Uppdraget  

Innovationskontoret är Knivsta kommuns minsta kontor med två medarbetare. Kontoret ansvarar 
för arbete med stärkande av organisationens innovationskultur. I det uppdraget ingår såväl arbete 
med strategiska förutsättningar som praktiskt genomförande av innovationsaktiviteter och direkt 
stöttande av verksamheter, medarbetare och chefer. 

En av de stora långsiktigt strategiska frågorna som hanteras är implementationen av ett 
ledningssystem för innovation. Det innebär att vi arbetar för att långsiktigt stärka Knivsta 
kommuns innovationsförmåga genom arbete inom följande åtta områden 

1.Värderealisering 
2.Framtidsfokuserat ledarskap 
3.Strategisk inriktning 
4.Kultur 
5.Nyttjandet av kunskap och insikter 
6.Hantering av osäkerheter 
7.Anpassningsförmåga 
8.Systematisk approach 

Verksamhet 

Innovationskontorets verksamhet är inriktad på att stärka förutsättningarna för värdeskapande 
innovationsarbete i organisationen. Samtliga verksamheter arbetar sedan tidigare med såväl 
förbättrings- som innovationsarbete. Detta arbete bedrivs med både engagemang och hög 
kompetens. Det som dock är en utmaning är bristen på förutsättningar för samordning mellan 
kontoren och de olika verksamheterna, samt en gemensam styrning och prioritering av 
innovationsarbetet. Dessa frågor ligger inom ramen för innovationskontorets uppdrag och en stor 
del av kontorets tid går därför till att arbeta med tillskapandet av förutsättningar genom direkta 
insatser mot verksamheter och chefer samt genom övergripande strategiarbete. Inom ramen för 
det strategiska arbetet ligger arbete med framtagande och implementering av en 
innovationsstrategi, en värderealiseringsmodell samt översyn av kommunens centrala 
projektmodell. 

Inom ramen för det strategiska arbetet arbetar kontoret även med övergripande satsningar som 
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syftar till att identifiera och lyfta fram goda idéer och innovationsmöjligheter. Detta arbete har 
bedrivits genom anordnandet av regelbundna hackaton och kommer framöver att kompletteras 
med implementeringen av ett idéhanteringssystem som möjliggör för medarbetare att lyfta fram 
goda idéer och innovationsmöjligheter året om. 

Utöver det strategiska arbetet kommer kontoret utgöra en central resurs som kan bidra i enskilda 
innovationsprojekt. Inom ramen för det bedrivs idag utveckling och drift av RPA (Robotiserad 
Process Automatisering) samt genomförande av innovationsprojekt såsom digitala utskick och 
anslutning till utskriftscentral. 

Samtliga aktiviteter och strategiska satsningar syftar till att skapa förutsättningar för Knivsta 
kommuns övergripande innovationsarbete att leverera så mycket värde som möjligt för berörda 
intressenter. 

Kommande år  

Under 2022 kommer kontorets fokus ligga på fortsatt arbete med att både skapa långsiktiga 
förutsättningar för ett värdeskapande innovationsarbete samt praktiskt genomförande av 
innovationsprojekt. Under året kommer kontoret rent praktiskt arbeta med att fortsatt kartlägga 
verksamhetsbehov för fortsatta långsiktiga satsningar, att tillgängliggöra metoder och 
verktygsstöd för verksamheterna att använda sig av i sitt innovationsarbete, att se över och 
uppdatera kommunens projektmodell samt att stötta de team som tidigare deltagit i något av 
Mosaiks tre hackaton för att fungera som stöd i att realisera de värdeskapande idéer som kommit 
fram. 

Under året kommer även fortsatta kompetenshöjande insatser att genomföras som en del i arbetet 
med att stärka innovationsförmågan. 

Kultur- och fritidskontor 

Uppdraget 

Kultur- och fritidskontoret arbetar med människors fria val på fri tid. Genom Biblioteket, 
Kulturskolan, Ungdomsverksamheten, Allmän kultur, Allmän fritid och Övriga anläggningar 
verkar enheterna i ett brett spektra för att säkerställa att invånarna i Knivsta kultur har möjlighet 
att Vara, Verka och Växa. Genom att aktivt arbeta med civilsamhället för att klara av att 
tillgodose det växande behovet av sammanhang, folkhälsa och positiv utveckling är kultur- och 
fritidskontoret en viktig aktör i det nuvarande och framtida Knivsta. Samarbeten sker både inom 
och utanför organisationen för att säkerställa så bra lösningar som möjligt för att möta 
välfärdsuppdraget. Verksamheten vänder sig till alla grupper i samhället men med fokus på barn 
och unga. 

Verksamhet 

Under de sista åren har verksamhetens uppdrag växt och den organisationsförändring som 
gjordes för tre år sedan, syftade till att var så effektiv som möjligt, ifråga om personal och 
arbetssätt. Med nya anläggningar kommer också nya utmaningar. Genom att jobba över 
enhetsgränserna inom kontoret och samutnyttja både kompetenser och lokalytor, men också med 
utgångsläge i en från början snäv budget, har antalet medarbetare inte ökat i den omfattning som 
hade kunnat förväntas när t.ex. anläggningsytor ökar i en så stor omfattning. Ett digitaliserat och 
innovativt arbetssätt är förutsättningen för att klara detta. Under de sista åren har också flera 
projekt genomförts tillsammans med externa parter för att hitta kostnadseffektiva lösningar på 
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knivstabornas behov av kultur och fritid. 

Kommande år  

Pandemin är fortfarande inte över men har ändå avklingat jämfört med tidigare år. De 
utmaningar som finns inom kultur- och fritidssektorn är den uppstart som rör både 
föreningslivet, privata aktörer och organisationer. Det innebär bland annat att få igång de som 
hoppat av sitt idrottande, att försöka få tillbaka de kompetenser som fått söka andra jobb när inga 
föreställningar spelats och se till att intäkter börja komma in igen. Det innebär att det offentlig 
förväntas stödja kultur- och fritidssektorn på olika sätt med olika extra satsningar under de 
närmast kommande åren. Statliga stöd hamnar oftast på regional nivå och kommunerna förväntas 
stötta på lokal nivå. 

2022 är ett år som kan förväntas bli mer ett normalår ifråga om drift och verksamhet i CIK och 
för att kunna få upp intäkterna behövs en satsning på kompetens vad gäller bland annat klara 
programläggningen. Bibliotek, Ungdomsverksamhet och Kulturskolan har alla ett stort tryck på 
sig vilket är positivt, men har utmaningar i att klara efterfrågan, med tanke på antal personal och 
lokalbehov. Behovet av att också permanent öka bidragen till föreningslivet börjar nu bli väldigt 
tydligt. Under 2022 kommer arbetet med en ny fotbollsanläggning på Kölängen tydligare ta 
form. Under året kommer kommunens konstprogram att revideras och även inkludera ett 
arbetssätt med externa exploatörer. Arbetet med att lyfta kulturarvet fortsätter och även 
diskussionen kring en kulturmiljöinventering utanför centrala Knivsta. 
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Kommunstyrelsen  

Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2022 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen utser ansvariga slutattestanter och ersättare i enlighet med 
förteckning i tjänsteutlåtande daterat 2021-11-04. 

2. Ekonomichefen får i uppdrag att utse granskningsattestanter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje nytt kalenderår ska slutattestanter utses av kommunstyrelsen enligt attestreglementet. 
Förändringar i förvaltningsorganisationen har inneburit att några nya resultatenheter har 
tillkommit och någon har utgått, vilket påverkar det totala antalet slutattestanter. 
 
Bakgrund 
Enligt Knivsta kommuns attestreglemente ska slutattestanter beslutas av kommunstyrelsen 
inför varje nytt kalenderår. Under innevarande år kan kommundirektör eller ekonomichef 
godkänna förändringar på grund av exempelvis ny organisationsstruktur. Slutattestanter 
utses efter funktion/titel och ska ha ett budgetansvar (en slutattestant kan bara vara attestant 
för en resultatenhet samt vara ersättare för annan slutattestant vid ledigheter etc).  
 
Granskningsattestanter är de som granskar och konterar räkenskapshandlingar innan de 
slutattesteras, att utse granskare uppdras till ekonomichef. 
 
För budgetår 2022 har några förändringar i förvaltningsorganisationen genomförts vilket 
inneburit att nya resultatenheter tillkommit och några utgått. Exempelvis har tillväxtkontoret 
tillkommit och en enhet under kommunledningskontoret har upphört. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-04 
Förteckning slutattestanter 2022 
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Beslutet ska skickas till 
Akten  
Ekonomichef  
Ekonomikontoret 
 

 

Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet avser att utse slutattestanter i enlighet med Knivsta kommuns attestreglemente 
och har därför inte påverkan på barn 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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KNIVSTA KOMMUN - ATTESTANSVAR BUDGETÅR 2022

Ansvar
Ansvarig Kommundirektör Verksamheter

Ersättare
Chef kommunledningskontoret/Ekonomichef/
HR-chef/Förvaltningschef - Utbildningchef/
Fritids- & Kulturchef/
Socialchef/Samhällsbyggnadschef

Förvaltningar/kontor
90x, 91x, 92x, 93x, 94x, 96x, 97x, 98x

Ansvarig/
Ersättare

Förvaltningschef är överordnad för sina 
respektive underenheter. Vid frånvaro övertar 
tillförordnad ersättare rollen.

Ansvar
900 Ansvarig Kommundirektör Verksamheter

Kommunledning Ersättare Chef Kommunledningskontoret Stödverksamhet
Ansvar

901 Ansvarig Chef Kommunledningskontoret Verksamheter

Kommunledningskontor övergripande Ersättare Informationschef Stödverksamhet
Ansvar

9016 Ansvarig Enhetschef Säkerhet och beredskap Verksamheter

Säkerhet och beredskap Ersättare Chef Kommunledningskontoret Säkerhet/Beredskap
Ansvar

904 Ansvarig Kommunikationschef Verksamheter

Kommunikationsenhet Ersättare Chef Kommunledningskontoret Stödverksamhet
Ansvar

905 Ansvarig Enhetschef digitaliseringsenhet Verksamheter

Enheten för digitalisering (EDI) Ersättare Chef Kommunledningskontoret Stödverksamhet
Ansvar

9051 Ansvarig IT-strateg Verksamheter

IT Ersättare chef EDI Stödverksamhet

Knivsta kommun
7X och 9X
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Ansvar
906 Ansvarig Kanslichef Verksamheter

Kommunkansliet Ersättare Chef Kommunledningskontoret Stödverksamhet
Ansvar

907 Ansvarig Kontaktcenterchef Verksamheter

Kontaktcenterenhet Ersättare Chef Kommunledningskontoret Stödverksamhet

Ansvar
91 Ansvarig Tillväxtchef Verksamheter

Tillväxtkontoret övergripande Ersättare Mark & exploateringschef
Näringsliv, exploatering, 
lokalförsörjning

Ansvar
908 Ansvarig Lokalförsörjningschef Verksamheter

Lokalförsörjningsenhet Ersättare Tillväxtchef Lokalförsörjning
Ansvar

910 Ansvarig Mark & exploateringschef Verksamheter

Exploateringsenheten Ersättare Tillväxtchef Exploateringsverksamhet

Ansvar
920 Ansvarig Ekonomichef Verksamheter

Ekonomikontoret Ersättare Redovisningsansvarig
Stödverksamhet, vindkraft, 
partistöd

Ansvar
9202 Ansvarig Upphandlingschef Verksamheter

Upphandlingsenheten Ersättare Ekonomichef Stödverksamhet

Ansvar
921 Ansvarig HR-chef Verksamheter

HR-kontoret Ersättare HR-partner Stödverksamhet

Ansvar
922 Ansvarig Innovationschef Verksamheter

Innovationskontoret Ersättare vikarierande innovationschef Stödverksamhet
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Ansvar
93 Ansvarig Socialchef Verksamheter

Vård och omsorgskontor, huvudman (övergripande) Ersättare Vikarierande socialchef
Ansvar

9301 Ansvarig Administrativ chef Verksamheter

Avdelningen för system och administration Ersättare Socialchef
Ansvar

9302 Ansvarig Kvalitets- och utvecklingschef VoO Verksamheter

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen Ersättare Socialchef
Ansvar

931 Ansvarig Utförarchef Verksamheter

Område utförare övergripande (egen regi vård och omsorg) Ersättare Socialchef
Ansvar

9311 Ansvarig Enhetschef Verksamheter

Hemsjukvård och rehab Ersättare Vikarierande enhetschef
Ansvar

9312 Ansvarig Enhetschef Verksamheter

Hemtjänst Ersättare Vikarierande enhetschef

Ansvar9313 Ansvarig Enhetschef Verksamheter

Stöd och service 1 Ersättare Vikarierande enhetschef LSS

Ansvar9314 Ansvarig Enhetschef Verksamheter
Estrids Gård Ersättare Vikarierande enhetschef Särskilt boende
Ansvar

9315 Ansvarig Enhetschef Verksamheter

Råd och stöd (inkl Fröhuset) Ersättare Vikarierande enhetschef

Ansvar9316 Ansvarig Enhetschef Verksamheter

Stöd och service 2 Ersättare Vikarierande enhetschef LSS 

Ansvar9317 Ansvarig Enhetschef Verksamheter
Socialpsykiatri och stödboende Ersättare Vikarierande enhetschef
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Ansvar
932 Ansvarig Myndighetschef Verksamheter

Område myndighet övergripande (bistånd, ifo barn/unga/vuxna) Ersättare Socialchef
Ansvar

9321 Ansvarig Enhetschef barn och unga Verksamheter

Barn- och ungaenheten Ersättare Myndighetschef
Ansvar

9322 Ansvarig Enhetschef vuxen Verksamheter

Vuxenenheten Ersättare Myndighetschef
Ansvar

9323 Ansvarig Enhetschef bistånd Verksamheter
Ersättare Myndighetschef

Ansvar
94 Ansvarig Utbildningschef Verksamheter

Barn- och utbildningskontor, huvudman (övergripande) Ersättare Administrativ chef utbildning Pedagogisk verksamhet
Ansvar

940 Ansvarig Administrativ chef utbildning Verksamheter

Barn- och utbildning huvudman (övergripande) - adminstration Ersättare Utbildningschef Pedagogisk verksamhet
Ansvar

941 Ansvarig Verksamhetschef förskola Verksamheter

Barn- och utbildning kommunala förskoleenheter Ersättare Utbildningschef Förskola
Ansvar

942 Ansvarig Verksamhetschef grundskola Verksamheter

Barn- och utbildning kommunala skolenheter Ersättare Utbildningschef Grundskola, särskola

Biståndsenheten
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Ansvar
94200 Ansvarig Rektor Verksamheter

Alsike skola, Knivsta Särskola Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola, särskola
Ansvar 94201 Ansvarig Rektor Verksamheter

Brännkärrskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

94202 Ansvarig Rektor Verksamheter

Verktygslådan och Skutans förskolor Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar

94203 Ansvarig Rektor Verksamheter

Lustigkulla förskola,Trollskogens fsk, Lilla Brännkärr fsk Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar

94204 Ansvarig Rektor Verksamheter

Adolfsbergsskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

94205 Ansvarig Rektor Verksamheter

Norrgårdens förskola, Långhundra fsk Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar

94211 Ansvarig Rektor Verksamheter

Högåsskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar 94212 Ansvarig Rektor Verksamheter

Segerstaskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar 94113 Ansvarig Rektor Verksamheter

Tallbacken och Gredelby förskolor Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar 94114 Ansvarig Rektor Verksamheter

Västra Ängby, Diamantens, Lagga förskolor Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
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Ansvar 94220 Ansvarig Rektor Verksamheter

Thunmanskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

94221 Ansvarig Rektor Verksamheter

Ängbyskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

94223 Ansvarig Rektor Verksamheter

Långhundra och Lagga Skola Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

943 Ansvarig Rektor Verksamheter

Sjögrenska gymnasiet Ersättare Utbildningschef Gymnasieverksamhet
Ansvar 944 Ansvarig Verksamhetschef elevhälsa Verksamheter

Elevhälsa förskola och grundskola Ersättare Utbildningschef Förskola, grundskola
Ansvar

945 Ansvarig Rektor Verksamheter

Vuxenutbildning, Särvux och SFI Ersättare Utbildningschef Vuxenutbildning, särvux, SFI
Ansvar

950 Ansvarig Kostchef Verksamheter

Måltidsenheten Ersättare Assistent Måltidsverksamhet
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Ansvar
960 Ansvarig Samhällsbyggnadschef Verksamheter

Ersättare Gatuchef
Samhällsbyggnad
bostadsanpassning

Ansvar 962 Ansvarig Planchef Verksamheter
Planenhet Ersättare Samhällsbyggnadschef Plan
Ansvar 963 Ansvarig Gatuchef Verksamheter
Gatuenhet (gator, parkeringsövervak. och trafik) Ersättare Samhällsbyggnadschef Gata/trafik/parkering
Ansvar 9631 Ansvarig Park- och naturchef Verksamheter
Park, naturvård och miljöutveckling Ersättare Samhällsbyggnadschef Park/natur
Ansvar 965 Ansvarig Avfallschef Verksamheter
Avfallsverksamhet Ersättare Samhällsbyggnadschef VA/Avfall
Ansvar 9710 Ansvarig Bygglovchef Verksamheter
Bygglovenhet Ersättare Samhällsbyggnadschef Stadsbyggnad
Ansvar 9720 Ansvarig Miljöchef Verksamheter
Miljöenhet (inkl tobak- & serveringstillstånd) Ersättare Samhällsbyggnadschef Miljö
Ansvar 9740 Ansvarig Kart- och GISchef Verksamheter
Kart och GISenhet Ersättare Samhällsbyggnadschef Stadsbyggnad

Samhällsbyggnadskontor övergripande 
(teknisk plan, översiktsplan, och bostadsanpassning)
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Ansvar 980 Ansvarig Fritid- och kulturchef Verksamheter
Fritid- och kulturkontor övergripande Ersättare Vik. Fritid- och kulturchef
Ansvar 981 Ansvarig Fritidschef Verksamheter
Fritid övergripande Ersättare Fritid- och kulturchef
Ansvar 9812 Ansvarig Anläggningschef Verksamheter
Sim- och sporthallar Ersättare Fritidschef
Ansvar 9815 Ansvarig Barn- och ungdomsstrateg Verksamheter
Allmän Barn och ungdom Ersättare Fritid- och kulturchef
Ansvar 982 Ansvarig Kulturchef Verksamheter
Kultur övergripande Ersättare Fritid- och kulturchef
Ansvar 9820 Ansvarig Kulturstrateg Verksamheter
Allmän kulturenheten Ersättare Fritid- och kulturchef
Ansvar 9821 Ansvarig Bibliotekschef Verksamheter
Bibliotek Ersättare Kulturchef
Ansvar 9824 Ansvarig Kulturskoleschef Verksamheter
Kulturskolan Ersättare Kulturchef

Ansvar 700 Ansvarig Redovisningsansvarig Verksamheter
Finansförvaltning Ersättare Ekonomichef
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Handläggare 
Karin Allard 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-17 

Diarienummer 
KS-2021/629 

   
 

 

Kommunstyrelsen 

Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen antar den interna kontrollplanen för 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fem kommunövergripande kontrollområden genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. Intern kontrollplanen är baserad på 
en riskanalys utförd av kommunstyrelsens arbetsutskott i samarbete med förvaltningen. I 
riskanalysen framkom inga specifika kontrollområden som behöver utredas inom ramen för 
kommunstyrelsens interna kontrollplan, utöver de fem kommunövergripande. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden/styrelsen 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen.  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Handläggaren  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lena K Larsson 
Fritid- och 
kulturchef                                                                      

Åsa Franén 
Kanslichef  

Dan-Erik 
Pettersson 
Ekonomichef 

Marie Sohlberg 
HR-chef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2022 syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, 
kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att lagar, regler och 
beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna 
Kommunstyrelsens interna kontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan 
handlar om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till 
en hög kvalitet i verksamheterna. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Intern kontroll i Knivsta kommun 
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 

Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 
kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas upp och analyseras och intern 
kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär 
att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 
kommunen. 
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Intern kontrollplan

Riskmatris

K
o
n
se
kv
en
s

4

3

2

1

1 2 3 4

Sannolikhet

Kritisk Totalt: 5

Kritisk
Medium

Låg

Konsekvens Sannolikhet

4 Allvarlig - är så stor konsekvens att
det helt enkelt inte får hända

Sannolik - Det är mycket troligt att fel
kan uppstå

3 Kännbar - Uppfattas som besvärande
av berörda personer (internt och
externt)

Möjlig - Det finns en möjlig risk för att
fel kan uppstå

2 Lindrig - Uppfattas som liten av
berörda

Mindre sannolik - Risken är mycket
liten för att fel kan uppstå

1 Försumbar - Uppfattas som obetydlig
av berörda

Osannolik - Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel kan uppstå

Kontrollområde Risk Riskvärde

Ekonomisk förvaltning 1 Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 12

541

32

5
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Kontrollområde Risk Riskvärde

Upphandling och inköp 2 Att kommunens inköp och upphandlingar inte
genomförs enligt ingångna avtal och kommunens
styrdokument.

12

Bisysslor 3 Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i
Knivsta kommun.

12

Anmälan av
delegationsbeslut

4 Att beslut inte fattas inom ramen för gällande
delegationsordning.

12

Arbetsmiljö 5 Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och
kvaliteten i kommunens verksamheter.

12

Övergripande uppföljningar

Ekonomisk förvaltning

Risk: Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs.

Kontrollmoment Beskrivning

Att regler och riktlinjer för ekonomisk
förvaltning efterlevs.

Kontrollmetod (hur?)
Via stickprov

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Förvaltningsekonom och redovisningsekonom

Upphandling och inköp

Risk: Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och
kommunens styrdokument.

Kontrollmoment Beskrivning

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av
kommunens riktlinjer.

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov av inkomna fakturor i ekonomisystemet och sedan analys
av genomförda stickprov.

A)Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs där det finns
ett avtalsförhållande vid inköpstillfället.

B) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet med gällande
lagstiftning och kommunens styrdokument.

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
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Kontrollmoment Beskrivning

Upphandlingschef

Bisysslor

Risk: Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun.

Kontrollmoment Beskrivning

Kontroll över anställdas bisysslor samt
efterlevnad av regelverk och rutiner
kopplade till bisysslor.

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudier, statistik och enkät till chefer.

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret.

Anmälan av delegationsbeslut

Risk: Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning.

Kontrollmoment Beskrivning

Uppföljning av nämndens
delegationsordning och kontroll av inkomna
delegationslistor under utvald period.

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov och uppföljning

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Kommunkansliet

Arbetsmiljö

Risk: Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i kommunens
verksamheter.

Kontrollmoment Beskrivning

Att kommunens arbetsmiljöpolicy,
checklistor och rutiner inom systematiskt
arbetsmiljöarbete används/efterlevs med
fokus på konsekvenser av Covid-19.

Kontrollmetod (hur?)
Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö, sjukfrånvaro och
personalomsättning samt huruvida analyser är genomförda på
enhetsnivå.

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
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Kontrollmoment Beskrivning 

Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret. 
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Handläggare 
Kristina Hadziresic 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-10 

Diarienummer 
KS-2021/741 

   
 

Kommunstyrelsen  

Investeringsmedel för nytt bibliotekssystem 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar biblioteket extra investeringsmedel om 225 000 kr för upphandling 
av nytt biblioteksdatasystem. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avtal för bibliotekssystemet löper ut under hösten 2022. Ett nytt system måste 
därför upphandlas under 2022. 
 
Bakgrund 
Biblioteksdatasystemet är bibliotekspersonalens arbetsverktyg i det dagliga arbetet för 
hantering av medier och lån. I biblioteksdatasystemet hanteras sådant som bestånd 
(katalogposter för böcker och andra medier, inköp, tidskrifter, regelverk), personuppgifter, 
lån, utskick av meddelanden och övertidsavgifter. Biblioteksdatasystemet är också tillgängligt 
för allmänheten via knivstabibliotek.se. På webbsidan kan användaren själv söka böcker och 
andra medier. Användaren kan även logga in för att se sina lån, reservera medier och förnya 
sina lån. Avtal för nuvarande biblioteksdatasystem Book-IT, Axiell AB, löper ut september 
2022 och därför måste ett nytt biblioteksdatasystem upphandlas. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaden för ett nytt biblioteksdatasystem beräknas till 225 000 kronor. 
Avskrivningskostnaden ryms inom befintlig budget. 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten’ 
Ekonomikontoret  
 
 
 

Kristina Hadziresic Kulturchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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