
 
 

 
   KALLELSE 1 (4)  

 2020-10-09  
 
 

Sammanträde med kommunstyrelsen 
Tid: Måndag den 19 oktober 2020, kl 13:00 
Plats: Kvallsta, Kommunhuset, samt på distans (se separat information med Zoom-länk) 
Ordförande: Peter Evansson (S) 
Sekreterare: Siobhán Górny 
Observera att sammanträdet är slutet och att allmänheten därför inte har tillträde.  
Handlingar finns publicerade på kommunens hemsida www.knivsta.se 
Ledamot som inte kan tjänstgöra vid sammanträdet kan mejla till siobhan.gorny@knivsta.se 
och meddela det.  
 

Föredragningslista 
 

1.  Upprop   

2.  Justering   

3.  Godkännande av dagordning   

4.  Anmälan av delegationsbeslut 
− Protokoll från kultur- och fritidsutskottet 2020-10-05 

− Protokoll från arbetsutskottet 2020-10-07 

− Lista delegationsbeslut 2020-09-10–2020-10-09 

− Ordförandebeslut 2020-08-28 (KS-2020/667) - 
Förlängning av nedsatta hyror verksamhetslokaler 

− Personaldelegation augusti 2020  

  

5.  Övriga anmälningsärenden 
− Beslut från överförmyndarnämndens sammanträde 

2020-09-21 med delårsbokslut och verksamhetsplan 
2020 

− Socialnämndens beslut § 85, 2020-09-10 - Utredning 
matlådor inom hemtjänsten 

− Socialnämndens beslut § 86, 2020-09-10 - Ekonomisk 
uppföljning per sista juli 2020 

− Socialnämndens beslut § 98, 2020-10-01 - 
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 2020 

  

http://www.knivsta.se/
mailto:siobhan.gorny@knivsta.se
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− Utbildningsnämndens beslut § 62, 2020-09-08 - 

Ekonomisk uppföljning juli 

− Rapport – Granskning av byggnationen av 
anläggningen Centrum för idrott och kultur (CIK) (KS-
2020/785) 

6.  Informationsärenden 
 

  

 Beslutsärenden   

7.  Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) – Mer trygghet 
inom hemtjänsten 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  

KS-2019/828 

8.  Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe 
Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om 
arbetsmiljö och minskade barngrupper i förskolan 
Arbetsutskottets förslag till beslut är att motionen ska anses 
besvarad.   

KS-2020/156 

9.  Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 2021 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet.  

KS-2020/702 

10.  Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och 
nämnderna - Flytt av måltidsverksamhet och ändring av 
ersättares tjänstgöring vid jäv 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2020/723 

11.  Ombudgetering av medel för måltidsverksamhet 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2020/726 

12.  Regler och rutiner för reklam i Knivsta kommuns 
anläggningar 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet. 

KS-2020/103 

13.  Fritidsbank i Knivsta kommun 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2020/745 
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14.  Planbesked för del av fastighet Nor S:1 

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet. 

KS-2020/716 

15.  Hållbarhetslöfte – Åtgärdsprogram för ekosystem och 
biologisk mångfald 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet. 

KS-2020/743 

16.  Remiss från Region Uppsala, Regional utvecklingsstrategi 
för Uppsala län 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet. 

KS-2020/753 

17.  Avtal med JM AB om markbyte och markanvisning 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet. 

KS-2020/649 

18.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning – 
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, 
Säkerhet och beredskap 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  

KS-2020/724 

19.  Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 
kommunstyrelsens verksamheter 2020 
Arbetsutskottets överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.   
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet. 

KS-2020/12 

20.  Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  

KS-2020/699 

21.  Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel, till slutförandet av 
ureahygieniseringsanläggning 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  
Det kommer att finnas möjlighet till frågor på sammanträdet.  

KS-2020/703 
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22.  Långsiktiga ekonomiska prioriteringar 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  
Det kommer att finnas möjlighet till frågor på sammanträdet. 

KS-2020/718 

23.  Rapport om utredning av kommunkoncernstruktur för 
Knivsta kommun 
Arbetsutskottets överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.   
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet. 

KS-2020/735 

24.  Riktlinjer för investeringar i Knivsta kommun 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  

KS-2020/742 

25.  Försäljning av bostadsrätter 2021-2023 
Arbetsutskottets överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.   

KS-2020/744 

26.  Förnyat avtal Stockholm Business Alliance 2021-2025 
Arbetsutskottets överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.   

KS-2020/750 

27.  Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta 
kommun 2020  
Arbetsutskottets överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.   
Ärendet kommer att föredras på sammanträdet. 

KS-2020/780 

28.  Medel till arvoden för deltagande i utbildning Agenda 2030 
Arbetsutskottets överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.   

KS-2020/767 

29.  Reviderad avfallstaxa 2021 
Arbetsutskottets överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.   
Ärendet ännu ej skickat från samhällsutvecklingsnämnden.  

KS-2020/XXX 

 
 



 
 

 
  PROTOKOLL 1 (3)  

Sammanträdesdatum  
2020-10-05  

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat den 8 oktober 2020. Justeringen anmäls till kommunstyrelsen. 

 

 
 
Sekreterare §§ 1–3 Siobhán Górny, kommunsekreterare 
 
 
Protokollet justeras den 8 oktober 2020. För digitala signaturer, se sista sidan.  
 
 
 
Peter Evansson (S), ordförande  
 
 
 
Lennart Lundberg (KNU).  
 
 
  

Sammanträde med kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
 
Tid: Måndag den 5 oktober 2020, kl. 10:00–12.00  
Plats: Distanssammanträde.  
Beslutande: Peter Evansson (S), ordförande 

Lennart Lundberg (KNU) 
Christer Johansson (V) 
Boo Östberg (C) 
 

  
Övriga 
deltagare: 

Lena Larsson, kultur- och fritidschef 
Catrine Wermelin, enhetschef fritid 
Kristina Hadziresic, enhetschef kultur 
Jon Hulander,  
Lena Malmborg,  
Magnus Kalm  

Plats och tid 
för justering: 

Protokollet justeras digitalt den 8 oktober 2020.  



 
 

 
  Kommunstyrelsens 

kultur- och 
fritidsutskott 
 

PROTOKOLL 2 (3)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 1 
 
 

Justering 
 
 
§ 2 
 

Godkännande av dagordning 
 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsens 

kultur- och 
fritidsutskott 
 

PROTOKOLL 3 (3)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 3   Dnr: KS-2020/730 
 

Stöd till föreningslivet med anledning av Covid 19-pandemin 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. [1]Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott antar förvaltningens rekommenderade 

åtgärder, tidplan och form för ett tillfälligt Coronastöd till föreningslivet i Knivsta 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Covid-19 påverkar föreningslivet i Knivsta kommun på olika vis. Allt ifrån inställda träningar, 
matcher och föreställningar till förlorade intäkter, omställningar i verksamheten och 
svårigheter att betala hyror och avgifter.  
 
Förvaltningens bedömning är att Covid-19 påverkat föreningarnas ansökningar till vissa 
bidragsformer på ett sådant sätt att bidragsmedel kommer finnas kvar när 
ansökningsperioden stänger. Från 5 oktober 2020 föreslås därför föreningslivet kunna 
ansöka om allmänt Coronastöd från kvarvarande bidragsbudget. Ramarna för detta bidrag är 
generöst formulerat och snabbt att handlägga.  
 
Beslutet påverkar endast 2020 års budget. Eventuella ytterligare behov 2021 kräver nytt 
beslut.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-21 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
 



 
 

 
  PROTOKOLL 1 (3)  

Sammanträdesdatum  
2020-10-07  

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat den 8 oktober 2020. Justeringen anmäls till kommunstyrelsen. 

 

 
Protokollet justeras digitalt den 8 oktober 2020. För digitala underskrifter, se sista sidan. 
 
Peter Evansson (S), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 16–18 
  

Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Tid: Onsdag den 7 oktober 2020, kl. 10.00–10.15  

 
Plats: Kvallsta, Kommunhuset, samt på distans. Samtliga beslutande deltar på 

distans.  
 

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

Övriga 
deltagare: 

Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, kanslichef´ 
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 
 



 
 

 
  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 2 (3)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 16 
 

Justering 
 

Arbetsutskottets beslut 
Protokollet justeras den 8 oktober 2020 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
 
§ 17 
 

Godkännande av dagordning 
 

Arbetsutskottets beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  
  



 
 

 
  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 3 (3)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18   Dnr: KS-2020/776 
 

Upphandling av expertis inför omförhandlingen med staten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 
Förvaltningen får i uppdrag att direktupphandla relevant expertis inför omförhandlingen med 
staten avseende fyrspårsavtalet till en kostnad av högst 100 000 kronor. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se till att alla beslutande kan delta i 
sammanträdet. Därefter ställer ordföranden ordförandeförslaget mot avslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller förslaget . 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2020, § 29 att omförhandla det så kallade 
fyrspårsavtalet med staten. Kommunstyrelsen arbetsutskott utsågs till förhandlingsdelegation 
och är i behov av expertis inför omförhandlingen avseende fyrspårsavtalet. Förvaltningen får 
i uppdrag att direktupphandla relevant konsultstöd upp till en kostnad av högst 100 000 
kronor.  

Underlag i ärendet  
Ordförandeförslag 2020-10-06 - 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektör 
 
 



Lista delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020-09-10–2020-10-09
Datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2020-09-18 KS-2020/722-2 Beslut om att häva avtal Dan-Erik Pettersson KS-2020/722 Hävning av avtal med 
Upplands Trädgårdsprodukter AB 
gällande ramavtal för frukt och grönt

2020-09-17 KS-2020/712-1 Delegationsbeslut 
direktupphandling, tillgängliga 

Hanne Natt och Dag KS-2020/712 Direktupphandling av 
tillgängliga wordmallar

2020-09-14 KS-2020/34-5 Beslut avropsanmälan E-arkiv 2016Fredrik Söderlind KS-2020/34 Avropsanmälningar SKL 
inköpscentral 2020 (samlingsärende)





Sida 1 av 1 

   
 

  
Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-28 

Diarienummer 
KS-2019/828 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) - Mer trygghet inom 
hemtjänsten  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 20 november 2019. Motionären föreslår att 
Knivsta kommun innan mandatperiodens slut ska anta mål om att personalkontinuiteten per 
äldre och 14-dagarsperiod ska uppgå till max 12, samt att socialnämnden ska få i uppdrag 
att arbeta fram ett förslag på hur ett sådant mål ska uppnås. Motionen överlämnades till 
socialnämnden för beredning den 28 november 2019. Socialnämnden har föreslagit att 
motionen anses besvarad.  
 
Bakgrund 
Socialnämndens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-05 innehåller en utredning, ekonomisk 
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till socialnämnden den 27 april 2020.  
 
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från socialnämnden, § 83, 2020-09-10 
Socialnämndens tjänsteutlåtande 2020-09-05 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör  
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Handläggare 
Lisa Bouveng 
Områdeschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-08-05 

Diarienummer 
SN-2019/363 

   
 

Socialnämnden 

Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) - Mer trygghet inom 
hemtjänsten 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till 
kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
2. Socialnämnden fortsätter för egen del arbetet med att skapa en ännu bättre 
personalkontinuitet inom hemtjänsten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget i motionen från Pontus Lamberg, Kristdemokraterna är:  
Att anta mål om att innan mandatperiodens slut 2022 ska personalkontinuiteten per äldre och 
14-dagarsperiod uppgå till max 12.  
Socialnämnden bedömer att den upplevda tryggheten hos brukaren kan nås genom ett 
individanpassat sätt att arbeta snarare än genom ett fixerat mål i kontinuitetsmätningen.  
 
Bakgrund 
Ärendet beslutades i socialnämnden 2020-02-27, behandlades på kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-04-27, där ärendet återremitterades till socialnämnden, för att ta in ny 
kunskap. 
 
Historiken i Knivsta från kontinuitetsmätningen är att antalet medarbetare per brukare på 14 
dagar har varit 12 personer 2016, 19 personer 2017, 16 personer 2018 och 17 personer 
2019. Socialnämndens mål 2020 är att kontinuiteten i hemtjänsten ska behållas. 
 
Personalkontinuitet i hemtjänsten beskrivs vanligtvis genom måttet på antal personal som en 
brukare möter under 14 dagar, ett mått från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) årliga 
nationella undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). I den årliga mätningen ingår 
personer från 65 år som har minst två besök av hemtjänsten varje dag mellan kl. 07.00-
22.00. Trygghetslarm och matleveranser ingår inte. Resultatet används för att beskriva 
kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 
 
 
Tidigare utredning 
Personalkontinuitet i hemtjänsten beskrivs vanligtvis genom måttet på antal personal som en 
brukare möter under 14 dagar, ett mått från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) årliga 
nationella undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). I den årliga mätningen ingår 
personer från 65 år som har minst två besök av hemtjänsten varje dag mellan kl. 07.00-
22.00. Trygghetslarm och matleveranser ingår inte. Resultatet används för att beskriva 
kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.  
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Historiken i Knivsta från kontinuitetsmätningen är att antalet medarbetare per brukare på 14 
dagar har varit 12 personer 2016, 19 personer 2017, 16 personer 2018 och 17 personer 
2019.  
 
Hemtjänsten arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling kring områden som trygghet, 
brukarinflytande, kontaktmannaskap och strävar alltid efter att öka kvalitén i insatserna till 
brukaren. Under 2020 kommer verksamheten att arbeta med personalkontinuiteten till 
brukaren. Verksamheten kommer även att arbeta med att öka produktiviteten hos 
personalen, vilket mäter hur stor del av personalens arbetstid som är tid hemma hos brukare. 
Dessa två områden har en påverkan på varandra, för att skapa en hög kontinuitet krävs mer 
personal vilket kan sänka produktiviteten.  
Verksamheten arbetar kontinuerligt med kontinuitet och känslan av trygghet för brukaren, 
vilket kan göras på flera olika vis där det är viktigt att ha brukaren med i sin egen planering, 
detta för att arbeta individbaserat med trygghet och kvalité för varje enskild brukare.  
 
Det finns fler sätt att beskriva och mäta kontinuitet:  
• Personalkontinuitet - antalet olika personer som kommer till brukaren  
• Insatskontinuitet - att insatsen genomförs på samma sätt varje gång  
• Tidskontinuitet - att insatsen genomförs på samma tid varje gång  
 
Vid planering prioriterar hemtjänsten att möta den enskilda brukarens behov av kontinuitet. 
Det är viktigt att prata om effekten och kvalitén för brukarna i varje insats. Brukarna har olika 
behov och får insatserna utförda under olika lång tid. Vissa brukare upplever att det är 
viktigare för dem att insatserna utförs på samma sätt och vid samma tillfälle varje vecka, än 
att det är samma personal som kommer. Förvaltningen bedömer därför att det viktigaste är 
att säkerställa processer som medför att brukaren kan känna sig trygga med hur insatserna 
utförs, samt att informationsflöden fungerar både internt och externt. Detta bedöms kunna 
nås även utan att minska genomsnittliga antalet medarbetare i en insats.  
Ett mål på max 12 personal per brukare under en 14- dagarsperiod skulle beröra 
hemtjänstens mål med ökad produktivitet, minskad restid och skulle även medföra ökade 
kostnader i hemtjänsten. Det skulle även kräva att verksamheten rekryterar fler medarbetare 
inom hemtjänsten, där det är svårt att rekrytera utbildad personal. I dag har man ännu en 
hög andel undersköterskor i hemtjänsten vilket är något att vara stolt över.  
Att arbeta för mer trygghet inom hemtjänsten kan alltså göras på flera olika sätt, där fler delar 
än kontinuiteten bör beaktas. Dessa områden kan vara att öka brukarmedverkan i utförandet 
av hemtjänst, arbeta med förutsägbarheten kring vem som kommer på nästa besök, att 
arbeta med att stärka kontaktpersonens roll. Känslan av ökad kontinuitet kan även vara att 
kunna ha ett fåtal personal som utför vissa insatser av brukarens beslut. Sammanfattningsvis 
bedömer förvaltningen således att den upplevda tryggheten hos brukaren kan nås genom ett 
individanpassat sätt att arbeta snarare än genom ett fixerat mål i kontinuitetsmätningen.  
 
Ny kunskap i ärendet 
Under våren har hemtjänsten  haft speciell situation utifrån covid-19. Hemtjänstens arbete 
har dels utförts utifrån samma direktiv som tidigare, men även med nya direktiv utifrån aktuell 
situation. Det som varit nytt har främst varit nya arbetsrutiner för att undvika smitta av covid-
19 och att minska möjlig smittspridning i verksamheten och nya rutiner utifrån  användning 
av skyddsutrustning.  
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Hemtjänsten har arbetat tillsammans med förvaltningens MAS och vårdhygien. Vid misstänkt 
smitta och vid konstaterad smitta av covid-19 har arbetet styrts upp med full 
skyddsutrustning och förändrat arbetssätt, där planeringen varit, att så få medarbetare som 
möjligt går till dessa brukare, vid dessa tillfällen ökar kontinuiteten och behovet av fler 
medarbetare blir större. Hemtjänsten har även i arbetet med friska brukare försökt att skapa 
en ökad kontinuitet, för att minska en eventuell smittspridning. Det är viktigt att betona att 
arbetet med att begränsa smittspridning under rådande pandemi följer gällande 
rekommendationer oavsett den i övrigt grundläggande målsättningen hos socialnämnden 
avseende kontinuitet. 
 
När det gäller planeringen av det dagliga arbetet hos brukaren så beaktas flera delar, där 
personalkontinuitet hos brukaren är en del. Fler delar som beaktas vid planeringen är 
brukarens behov och önskan och medarbetarnas olika kompetens och delegeringar, 
hemtjänstens mål att öka produktiviteten tas också med i planeringen. 
 
Det viktiga i planeringsarbetet är att lyssna in brukaren och att arbeta utifrån dennes behov 
och genomförandeplan. Socialnämnden bedömer inte att det vare sig är nödvändigt ur ett 
trygghetsperspektiv, eller att det är önskvärt ur ett ekonomiskt perspektiv, att sätta ett 
kontinuitetsmått på max 12. Nämndens målsättning är dock att, tillsammans med andra 
trygghetsskapande åtgärder, också arbeta för en ännu bättre personalkontinuitet hos 
brukarna, vilket fortsatt ska vara en av delarna som beaktas i planeringen av de dagliga 
insatserna hos brukaren. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett av socialnämndens mål för 2020 är att Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas 
av god kvalitet och effektivitet, där indikatorn är att brukartiden i förhållande till total arbetstid 
inom hemtjänst i egen regi ska öka, vilket kan påverka det ekonomiska resultatet, om målet 
också är en kontinuitet på 12 medarbetare hos en brukare på en 14 dagars period. Det är 
svårt att säga hur stor kostnadsökningen kan bli, men att det kommer medföra ökade 
kostnader.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-05 
Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) – Mer trygghet inom hemtjänsten 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

Catrin Josephson, Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
2019-11-20 

Motion 

Mer trygghet inom hemtjänsten 

Att bli äldre innebär för de allra flesta att det kommer en dag då man inte klarar sig själv på 
egen hand. Med åldern ökar oftast behoven av stöd och kan innefatta allt från att få hjälp 
med städning till att klä på sig själv. 

 
Våra äldre ska känna en trygghet och att kommunen möter deras  behov med omtänksamhet 

och serviceinriktad personal. För de äldre är det oftast ett stort steg att släppa in personalen 
i sitt eget hem, vilket gör trygghetsaspekten ännu viktigare, att det finns en kontinuitet och 
regelbundenhet i vilka hemtjänstmedarbetare som besöker våra äldre. Detta blir viktigare ju 
större hjälpbehov som de äldre har. 

 
Över en period på 14 dagar mötte de äldre som har hemtjänst 12 olika 
hemtjänstmedarbetare år 2016 i Knivsta kommun. Förra året var siffran 16 stycken. Vilket är 
en klar försämring. Detta är oacceptabelt och ovärdigt de äldre i vår kommun. 
Personalkontinuiteten måste bli bättre. 
 
 
 

Därför föreslår vi följande: 

 
Att anta mål om att innan mandatperiodens slut 2022 ska personalkontinuiteten per äldre 

och 14-dagarsperiod uppgå till max 12. 
 
Att uppdra åt socialnämnden att arbeta fram förslag på hur ovan mål ska uppnås 

Pontus Lamberg 
Kristdemokraterna 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-28 

Diarienummer 
KS-2020/156 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om arbetsmiljö och 
minskade barngrupper i förskolan 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020. 
Motionärerna föreslår bl.a. att Knivsta kommun ska genomföra en utredning av 
arbetsmiljösituationen på de kommunala förskolorna och minska barngruppernas storlek. 
Motionen har beretts av utbildningsnämnden den 8 september 2020. Nämnden föreslår att 
motionen avslås.  
 
Bakgrund 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande daterat 14 maj 2020 innehåller en utredning, 
ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys.  
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från utbildningsnämnden, § 65, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-14 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Handläggare 
Margareta Dahlin 
Verksamhetschef förskola/särskola 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-14 

Diarienummer 
UN-2020/73 

   
 

Utbildningsnämnden 

Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om arbetsmiljö och 
minskade barngrupper i förskolan 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020 inkom en motion gällande 
arbetsmiljö och minskade barngrupper i förskolan från Kristdemokraterna. 
 
I motionen föreslår motionärerna Kommunfullmäktige i Knivsta: 

• Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom de 
kommunala förskolorna, där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas. 

• Att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de 
arbetsmiljöproblem som identifieras. 

• Att i samma syfte minska barngruppernas storlek. 
 
Förvaltningen bedömer att det inom ramen för nuvarande systematiska arbetsmiljöarbete 
finns en systematik som fångar upp såväl barnens som medarbetarnas situation och att 
åtgärder genomförs kontinuerligt och föreslår därför avslag på motionen. 
 
 
Bakgrund 
Arbetsmiljösituationen i förskolan är både en fråga om barns uppväxtvillkor och om goda 
arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Det är allmänt känt att ljudtrötthet är vanligare 
bland förskolepersonal än hos många andra yrkesgrupper. Medvetenheten om att buller går 
att åtgärda med hjälp av materialval, ombyggnad och pedagogik har ökat de senaste åren. 
Barn delas exempelvis in i mindre grupper där de fördelas i olika rum, ljudabsorbenter och 
textilier sätts upp, ljuddämpande bord som står på mjukare golv prioriteras och man väljer till 
exempel tystare byggklossar. Dagen på förskolan planeras också så att man är växelvis ute 
och inne under delar av dagen. 
 
Systematiskt arbete kring arbetsmiljö pågår ständigt inom ramen för rektors 
arbetsmiljöansvar. I samband med enkäter, medarbetardialog, arbetsplatsträffar, 
skyddsronder och samverkansmöten lyfts frågor kring arbetsmiljö upp på olika sätt och möter 
därmed behov på såväl individ som gruppnivå.  Alla rektorer har tillsammans med 
skyddsombuden på respektive enhet påbörjat ”Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning”. Detta i 
syfte att ytterligare höja den gemensamma kompetensen och medvetenheten kring frågornas 
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betydelse och stöd från Länshälsan i Uppsala finns att tillgå. Inom kommunens 
partsgemensamma arbete, HÖK 18, fokuseras i huvudsak på arbetsmiljön.  
 
Huvudmannen ansvarar för att arbetsmiljöarbete ingår naturligt i verksamheten. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Varje arbetsgrupp gör regelbundna 
kartläggningar där undersökning av arbetsmiljön sker, risker bedöms, risker åtgärdas, 
handlingsplaner skrivs och effekter av vidtagna åtgärder kontrolleras. Arbetet följs 
regelbundet upp i den förvaltningscentrala samverkansgruppen tillika skyddskommitté.  
 
Frågan om barngruppernas storlek är komplex. Förskolan har ett uppdrag att ge alla barn en 
god start i livet. Hur barngruppernas storlek påverkar barns rätt till en likvärdig förskola av 
hög kvalitet är en viktig fråga som behöver belysas ur olika aspekter. Likväl även hur antalet 
barn i grupperna påverkar personalens arbete och förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. 
Förskolan är till för barnen men är också en stor arbetsplats för många förskollärare och 
barnskötare.  
 
Forskningen visar att gruppstorlek inte kan ses som ett isolerat fenomen utan ska ställas i 
relation till andra påverkande faktorer, såsom personalens utbildning och kompetens, 
personaltäthet, barngruppens sammansättning och lokalernas beskaffenhet. Förskolans 
kvalitet och barns förutsättningar att må bra, leka och lära är en komplex fråga som inte 
enbart kan kopplas till antalet barn i gruppen. Verksamheten i förskolan bör sträva efter att 
barnen får ett begränsat antal relationer att förhålla sig till på förskolan, avseende både antal 
kamrater och pedagoger. Hur detta genomförs behöver bestämmas i ett verksamhetsnära 
perspektiv. Organisatoriska förändringar i arbetssätt och lokalernas utformning kan vara ett 
sätt att minska antalet barn i gruppen under en stor del av verksamhetstiden. 
 
Förvaltningen bedömer att det inom ramen för nuvarande systematiska arbetsmiljöarbete 
finns en systematik som fångar upp såväl barnens som medarbetarnas situation och att 
åtgärder genomförs kontinuerligt. Detta i syfte att skapa bästa möjliga förutsättning för en 
god arbetsmiljö som i förlängningen leder till goda förutsättningar för lärande. Med anledning 
av detta föreslås Utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 

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

Förskolans kvalitet skapas, gestaltas och avgörs i konkreta, kommunikativa möten 
mellan vuxen och barn. Avgörande för barns välmående, lärande och utveckling är 
den kommunikation och interaktion som sker i förskolan. Likvärdighet och kvalitet blir 
då en fråga om förskollärares kompetens och hur de kommunicerar, interagerar, 
förstår och lyssnar på barnen, ser deras potential och handlar så att barnen känner 
sig delaktiga, engagerade, dugliga och aktiva i sitt lärande7. Här bildar strukturella 
faktorer i form av förskolans fysiska rum, arbetslagets utbildning, personaltäthet, 
antalet barn i grupperna och barngruppens sammansättning en stödjande eller 
begränsande ram. Denna ram kan antingen ge möjligheter eller hindra arbetslaget att 
genomföra förskolans uppdrag enligt intentioner och målområden. Därför bör 
verksamheten i förskolan sträva efter att barnen får ett begränsat antal relationer att 
förhålla sig till på förskolan, avseende både antal kamrater och pedagoger.  
 
Ett avslag på motionen innebär ingen förändring mot nuvarande förutsättningar.   
 
 
2. Hur har barns bästa beaktats? Organisatoriska förändringar i arbetssätt genomförs för 

att minska antalet barn i gruppen under en stor del av verksamhetstiden. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. I dagsläget finns inga intressekonflikter. 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

Motion om arbetsmiljö och minskade barngrupper 

i förskolan 

Enligt Lärarförbundets förra ordförande Eva-Lis Sirén är det nästan dubbelt så vanligt med 

stressrelaterade sjukdomar för förskollärare och lärare i fritidshem än jämfört med andra 

yrkesgrupper. Enligt statistik från Försäkringskassan för några år sedan är nästan dubbelt så 

vanligt med sjukskrivningar för psykiska diagnoser för personal inom barnomsorgen än för 

arbetsmarknaden i sin helhet. Ökningen har varit stegrande. 

En av studierna som genomförts på området slog fast att de höga stressmiljöerna i förskolan 

slår hårt mot personalens hälsa och att det finns mer ljudtrötthet och allmäntrötthet än i 

andra yrken, detta tillsammans med oroande höga stressnivåer, som höjs redan innan de går 

till jobbet och sjunker inte förrän sent på kvällen (Fredrik Sjödin m fl 2011).  

Det borde vara högt prioriterat av varje arbetsgivare att motverka detta. Därför anser vi att 

det är hög tid att särskilt utreda arbetsmiljön på kommunens förskolor.  

Barnens tre första år lägger grunden för utvecklingen resten av livet. Det har att göra med 

kognitiv utveckling men även emotionell utveckling. Relationen mellan personalen och barnen 

är det som måste stå i centrum. För att små barn ska kunna knyta an behöver personalen ha 

tid för vart och ett utav dem.  

Arbetsmiljösituationen i förskolan är således både en fråga om barnens uppväxtvillkor och om 

goda arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Om Knivsta kommun menar allvar med att 

vara en attraktiv arbetsgivare är det vår skyldighet att se till att arbetsmiljön är god.  

Medel kan omfördelas från centrala kostnader för att öka förskolepengen i syfte att 

genomföra nedanstående förändringar. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraterna 

kommunfullmäktige i Knivsta 

Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom de kommunala 

förskolorna, där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas 

Att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de 

arbetsmiljöproblem som identifieras 

Att i samma syfte minska barngruppernas storlek 

 

Pontus Lamberg (KD)  

Björn-Owe Björk (KD)  
Gunnar Gidlund (KD)  
Gunnar Parnell (KD) 
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Handläggare 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-29 

Diarienummer 
KS-2020/702 

   
 

Kommunstyrelsen 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer det upprättade förslaget till ny VA-taxa med en höjning 
av anläggningstaxan med 7 %. 

 
2. Den nya VA-taxan börjar gälla efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut, dock 

tidigast från och med den 1 januari 2021.  
 

3. Kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten 
AB:s styrelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Knivstavatten AB har den 10 augusti 2020 skickad en hemställan till Knivsta kommun om att 
höja VA-taxan. Samhällsutvecklingsnämnden godkände Knivstavatten ABs hemställan 2020-
08-31 för vidare behandling i kommunstyrelsen och antagande av kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter 
som föreligger för att bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre 
uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras. Anläggningsavgiften är den 
engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna 
VA-anläggningen.  
Knivstavatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den 
VA-utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas 
underskottet av brukningstaxan.  
Kostnadstäckningen för anläggningstaxan är beräknad på projekt som har eller förväntas 
starta inom ±3 år. För att nå en kostnadstäckning bör kostnader kopplade till framtida 
avloppsreningskapacitet räknas med och bedömningen är att de totala kostnaderna kommer 
att hamna på >0,5 miljard kronor. Föreslagen höjning skulle kunna jämföras med att varje 
hushåll får en höjd avgift motsvarande anslutningen av 0,25–2 personer.  
VA-taxan behöver även justeras med vissa mindre redaktionella ändringar. 
En närmare beskrivning av ärendet finns i handlingarna från Knivstavatten. 
Inför kommunstyrelsens sammanträde har den andra beslutsmeningen reviderats något 
jämfört med samhällsutvecklingsnämndens förslag. Syftet är att taxan ska träda i kraft vid 
årsskiftet, men skulle kommunfullmäktiges beslut bli fördröjt ska taxan träda i kraft så snart 
som möjligt efter beslutet.  
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Barnkonsekvensanalys 
På grund av tidsbrist har ingen barnkonsekvensanalys gjorts. 
 
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-29 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 67, 2020-08-31 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2020-08-18 
Hemställan från Knivstavatten, inkommen 2020-08-10 
Underlag från Knivstavatten, tjänsteutlåtande och förslag på VA-taxa, dokument-ID 
20200511-30065 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
 

 
 
 
 

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

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-08-18 

Diarienummer 
SUN-2020/368 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer det upprättade förslaget till ny VA-taxa med en höjning 
av anläggningstaxan med 7 %. 

 
2. Den nya VA-taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2021 eller snarast efter 

kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut. 
 

3. Kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten 
AB:s styrelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Knivstavatten AB har den 10 augusti 2020 skickad en hemställan till Knivsta kommun om att 
höja VA-taxan.  
 
 
Bakgrund 
 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter 
som föreligger för att bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre 
uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras. Anläggningsavgiften är den 
engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna 
VA-anläggningen.  
 
Knivstavatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den 
VA-utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas 
underskottet av brukningstaxan.  
 
Kostnadstäckningen för anläggningstaxan är beräknad på projekt som har eller förväntas 
starta inom ±3 år. För att nå en kostnadstäckning bör kostnader kopplade till framtida 
avloppsreningskapacitet räknas med och bedömningen är att de totala kostnaderna kommer 
att hamna på >0,5 miljard kronor. Föreslagen höjning skulle kunna jämföras med att varje 
hushåll får en höjd avgift motsvarande anslutningen av 0,25–2 personer.  
 
VA-taxan behöver även justeras med vissa mindre redaktionella ändringar. 
 
En närmare beskrivning av ärendet finns i handlingarna från Knivstavatten.  
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Barnkonsekvensanalys 
På grund av tidsbrist har inte en barnkonsekvensanalys gjorts enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-18 
Hemställan från Knivstavatten, inkommen 2020-08-10 
Underlag från Knivstavatten, tjänsteutlåtande och förslag på VA-taxa, dokument-ID 
20200511-30065 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 



DOKUMENT ID: 20200511-30065  
SIDAN: 1 (7) 

 

 

Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i 
Knivsta kommun   
Förslag till beslut 

Vaxholmsvatten AB styrelse hemställer om 

att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan 
med 7 % 

att  kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2021 
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 

att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Vaxholmsvatten AB 
styrelse 

 

Sammanfattning 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. VA-
huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att bygga ut 
underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift 
justeras. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet 
till den allmänna VA-anläggningen.  

Knivstavatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad 
som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas underskottet av brukningstaxan.  

Kostnadstäckningen för anläggningstaxan är beräknad på projekt som har eller förväntas starta inom ±3 år. 
För att nå en kostnadstäckning bör kostnader kopplade till framtida avloppsreningskapacitet räknas med och 
bedömningen är att de totala kostnaderna kommer att hamna på >0,5 miljard kronor. Föreslagen höjning 
skulle kunna jämföras med att varje hushåll får en höjd avgift motsvarande anslutningen av 0,25–2 personer.  

VA-taxan behöver även justeras med vissa mindre redaktionella ändringar.  

Bakgrund 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Som VA-
huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger både för 
att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för att på ett säkert sätt sköta och 
underhålla den. 

Bilaga 1. 
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VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den allmänna VA-
anläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte får vara större än vad 
som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna den allmänna VA-anläggningen.  

För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras enligt följande.    

Anläggningsavgift (5–11 §§) 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den 
allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, 
vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns.  

VA-taxan ska vara skäligt och rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger då en 
fastighet ansluts till den befintliga VA-anläggningen. Därför är anläggningsavgiften indelad i olika parametrar; 
servisavgift, lägenhetsavgift, del i huvudanläggningsavgift och tomtyteavgift där vissa parametrar är 
kostnadsrelaterade och vissa är nyttorelaterade. För fastighetsägaren varierar avgiftens storlek även 
beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten ansluts.  

Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad 
som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas underskottet av brukningstaxan, 
vilket är fullt förenligt med vattentjänstlagen. 

Ny föreslagen avgift 

Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader) för VA-taxans anläggningstaxa är beräknad på samtliga projekt som 
har startat eller förväntas starta inom ±3 år, portföljen, och dessa projekts totala kostnader. För att nå en 
kostnadstäckning bör även kostnader som är kopplade till de enskilda projektens del av den framtida 
avloppsreningskapaciteten räknas med. Inget formellt beslut har tagits om vad som ska utgöra Knivstas 
framtida avloppsrening men bedömningen i dagsläget är att de totala kostnaderna för att klara Knivstas 
befolkningsprognos1 kommer att hamna på >0,5 miljard kronor. En uppskattning utifrån den 
belastningsprognos som tagits fram är att kostnaden för den framtida avloppsreningskapaciteten kan 
uppskattas till >15 000 kr/person som ansluts. Den generella höjning som nu föreslås om 7 % skulle kunna 
jämföras med att varje hushåll därmed får en höjd avgift motsvarande anslutningen av 0,25–2 personer 
beroende på vilken fastighetstyp man har. Den prognostiserade trenden för taxan är att den kommer att 
behöva höjas ytterligare, och föreslagen budget för 2022–2023 är beräknad på en taxehöjning 7+7 %. En 
närmare analys kommer att göras inför taxejustering 2022 med den kunskap som då finns om kommande 
investeringskostnader och hur den bäst bör justeras och fördelas mellan taxans parametrar för att bli så skälig 
och rättvis som möjligt. 

I bilaga 1 presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.   

I bilaga 2 är förändrade avgifter är utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter återfinns inom parentes 
och är (genomstrukna). 

 

                                                                 
1 Utredning – Behov av behandlingskapacitet för avloppsvatten för Knivsta kommun, mars 2020 
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Övriga avgifter (15§) 

Ny avgift för pappersfaktura. Av miljöhänseende vill vi begränsa utskick av pappersfakturor och vill därför 
lägga en avgift på 25 kr per pappersfaktura. Kostnaden ska täcka porto, papper, samt tryck inklusive 
handläggningstid. 

Ny avgift för avbetalningsplan. Vid upprättandet av en avbetalningsplan för VA-brukning samt avfallstjänster 
föreslås en uppläggningskostnad om 170 kronor för handläggningen av ärendet (administrativ tid samt 
ärendehantering och uppföljning) inklusive avi-avgift. 

Ny avgift för betalningspåminnelse. Vid utebliven betalning av faktura, föreslås en lagstadgad 
påminnelseavgift om 60 kronor att utgå. Detta för att täcka kostnaden för att administrera påminnelsen samt 
utskick av ny faktura. 

Ny avgift för täthetsprovning. Utförs täthetsprovning av servisledning på begäran av kund utav Roslagsvatten 
föreslås en avgift på 1 000 kr per ledning. 

Avgiftshöjning av olovlig öppning eller stängning av ventil. Vid olovlig öppning eller stängning av ventil föreslås 
en avgift om 5 000 kronor. Avgiften ska täcka juridiska omkostnader samt icke-planerat arbete för personal 
att säkerställa säkerheten av ventiler.  

 

Övriga justeringar 

VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 2: 

- Datum för antagande 
- Datum för ikraftträdande 

 

 

Terees von Stedingk 
Kommunansvarig Vaxholm och Knivsta 

Bilagor 

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
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Bilaga 1. Påverkan för olika typer av 
fastigheter 
Anläggningstaxa 

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus A*: 800 m2 264 938 283 519 7,0% 

Småhus: 2000 m2 294 538 315 191 7,0% 

Småhus: 2500 m2 353 738 378 535 7,0% 

Småhus: 3000 m2 427 738 457 715 7,0% 

Småhus: 4000 m2 427 738 457 715 7,0% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2 och en vattenförbrukning om 150 m3/år och används 
bland annat i jämförelsesyfte. 

 

Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar 
omhändertagandet av dagvatten lokalt. Småhus som ansluter enbart vatten och spill får följande höjning inkl 
moms: 

Tabell 2: Småhus som ansluter vatten och spill 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus A: 800 m2 216 506 231 690 7,0% 

Småhus: 1200 m2 240 186 257 028 7,0% 

Småhus: 2000 m2 287 546 307 703 7,0% 

Småhus: 3000 m2 346 746 371 047 7,0% 

Småhus: 4000 m2 346 746 371 047 7,0% 

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som ansluter alla 
nyttigheter (vatten, spill och dagvatten) följande inkl moms: 
 

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus B**: 15 lgh, 800 m2 1 005 664 1 076 269 7,0% 

Storhus: 20 lgh, 2000 m2 1 359 009 1 454 410 7,0% 

Storhus: 15 lgh, 5000 m2 1 316 464 1 408 825 7,0% 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.   
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Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
 

 

Utsnitt ur 

VA-TAXA FÖR  
 

KNIVSTAVATTEN AB:S 
 

ALLMÄNNA VATTEN- OCH  
 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR  
 

I KNIVSTA KOMMUN 
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ROSLAGSVATTEN AB genom KNIVSTAVATTEN AB  

TAXA 

för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 
Antagen av kommunfullmäktige i Knivsta kommun vid sammanträde den justeras 
efter kommunfullmäktiges beslut. 

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Knivstavatten AB nedan kallad va-verket. 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

§ 5 

5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
 
a) en avgift avseende framdragning av 
 varje uppsättning servisledningar till 
 förbindelsepunkter för V, S och Df om (91 113 kr)       97 500 kr 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om (61 716 kr)       66 050 kr 
c) en avgift per m2 tomtyta om (74 kr)                      79 kr 
d) en avgift per lägenhet om (52 909 kr)       56 625 kr 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

12.4 Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 
fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga 1 000 kr, 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 15 

Ändra pris för:  Olovlig öppning och stängning av ventil 750 kr 5 000 kr 

Tas bort:  Administrativ handläggning av andrahandsuthyrning 850 kr 

  

Tillkommer: Utskick av pappersfaktura    25 kr 

Administrativ handläggningsavgift för avbetalningsplan för VA-brukning samt 
avfallstjänster     170 kr 

Betalningspåminnelse    60 kr 

Täthetsprovning av servisledning  1 000 kr per ledning 
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TAXANS INFÖRANDE 

 
§ 20 
 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är 
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd 
som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande (se § 18 beträffande mätning och beräkning 
av förbrukning). 
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Handläggare 
Stina Desroses 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-22 

Diarienummer 
KS-2020/723 

   
 

Kommunstyrelsen 

Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna – 
Flytt av måltidsverksamhet och ändring av ersättares tjänstgöring 
vid jäv 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar föreslagen revidering av Reglemente för kommunstyrelse och 

nämnder i Knivsta kommun daterad 2020-09-28. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Måltidsverksamheten ligger idag under kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten levererar  
enbart till utbildningskontoret och en ändring föreslås i reglementet så att ansvar för 
måltidsverksamheten flyttas över till utbildningsnämnden.  
 
Förslaget innebär även en ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv samt mindre 
redaktionella ändringar vad gäller hänvisning till lagrum.  
 
Bakgrund 
Föreslagen ändring i reglementet handlar om måltidsverksamhet, ändring av ersättares 
tjänstgöring vid jäv samt mindre redaktionella ändringar.  
 
Måltidsverksamhet 
Måltidsverksamheten ligger idag under kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten levererar  
enbart till utbildningskontoret och en ändring föreslås i reglementet så att ansvar för 
måltidsverksamheten flyttas över till utbildningsnämnden. Ändringen görs för att skapa 
förutsättningar för ett ännu bättre och mer nära samarbete mellan förskolan/skolan och 
måltidsverksamheten.    
 
I reglementet innebär förslaget ändring i § 16 Kommunstyrelsens övriga särskilda 
ansvarsområden samt i § 45 Utbildningsnämnd.  
 
Ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv 
Reglementet utgår ifrån SKR:s exempelreglemente för kommunstyrelser. Under avsnittet 
Jäv, avbruten tjänstgöring anger SKR två alternativa möjligheter till stadgande. Genom ett 
förbiseende blev båda alternativen kvar i reglementet när fullmäktige antog det och den 
felaktiga skrivningen har följt med i de revideringar som sedan skett. Nu har skrivningen 
ändrats så att det tydligt framgår att även om växeltjänstgöring i princip inte är tillåten utom 
vid jäv, kan en ledamot som avbrutit tjänstgöringen av annat skäl än jäv åter tjänstgöra om 
ersättares inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet (§ 35).  
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Redaktionella ändringar 
Redaktionella ändringar har gjorts så att hänvisning till lagrum görs på samma sätt 
genomgående i reglementet. Förkortningen KL skrivs genomgående ut till ”kommunallagen”, 
för ökad läsbarhet.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet är kostnadsneutralt, men förutsätter följdändring i budget så att de medel som 
avsatts ansvarsområdet hos kommunstyrelsen flyttas över till utbildningsnämnden och 
fortsatt kan nyttjas i verksamheten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
Beslutshandling 2020-09-28  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Utbildningsnämnden 
 

 

Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
2.  
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Förvaltningen bedömer att föreslagen ändring i reglementet samt följdändring i budget inte 
påverkar barn eftersom måltidsverksamhet ut mot barn och elever i förskola och skola 
fortsatt kommer att bedrivas så som innan ändringen. Inte heller redaktionella ändringar eller 
ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv bedöms påverka barn.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
3.  
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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FÖRSLAG 2020-09-28 

Beslutsdokument – Förslag på ändringar i det gemensamma 
reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna 
Ändringar görs i följande avsnitt:  

Kommunstyrelsens övriga särskilda ansvarsområden 
16 § 

Utöver de ansvarsområden som redan angivits ansvarar kommunstyrelsen särskilt för: 

- planuppdrag och planbesked,  

- markanvisningar och exploateringsavtal,  

- avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastigheter samt köp av bostadsrätter, 

- biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801) samt allmänkultur 

- föreningsstöd och -bidrag samt övrig fritidsverksamhet, kulturskolan, fritidsgårdar och 
ungdomsverksamheten, i den mån ansvaret inte överlåtits på en annan nämnd, 

- internationella kontakter och EU-frågor, 

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen,  

- besöksnäring och frågor om närturism, 

- projekt inom Lokalt ledd utveckling,  

- det strategiska arbetet med att främja integration, 

- drogförebyggande arbete och folkhälsa, 

- kommunens konsumentvägledning  

- tolkning och tillämpning av bestämmelserna om arvoden, andra ersättningar och 
pension till kommunens förtroendevalda, 

- övergripande ansvar för samråd och dialog med Region Uppsala och andra aktörer 
om kollektivtrafiken 

- ärenden enligt spellagen (2018:1138),  

- borgerliga förrättningar, 

- kommunens långsiktiga lokalförsörjning, 

- kommunens måltidsverksamhet. 

Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar kommunen själv 
och dess bolag. 



Sida 2 av 2 

 
 
 

 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
35 § 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna.    

Utbildningsnämnd (UN) 
45 § 

Utbildningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- förskola 

- förskoleklass 

- grundskola  

- grundsärskola 

- gymnasieskola 

- gymnasiesärskola 

- särskild utbildning för vuxna (särvux) 

- kommunal vuxenutbildning 

- utbildning i svenska för invandrare 

- fritidshem  

- annan pedagogisk verksamhet 

- kommunens måltidsverksamhet. 

Utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom 
verksamhetsområdena.  

Nämnden får besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på nämndens 
verksamhetsområden. 
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Handläggare 
Stina Desroses 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-22 

Diarienummer 
KS-2020/726 

   
 

Kommunstyrelsen 

Ombudgetering av medel för måltidsverksamhet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige flyttar budget för måltidsverksamhet ekologiskt 309 tkr från 

kommunstyrelsen till utbildningsnämnden från och med 1 januari 2021.  
2. Ombudgeteringen beaktas i arbetet med framtagande av mål och budget framöver. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Måltidsverksamheten ligger idag under kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten levererar  
enbart till utbildningskontoret och en ändring föreslås i reglementet så att ansvar för 
måltidsverksamheten flyttas över till utbildningsnämnden. Ändringen görs för att skapa 
förutsättningar för ett ännu bättre och mer nära samarbete mellan förskolan/skolan och 
måltidsverksamheten.    
 
Beslutet om ändring i reglementet förutsätter följdändring i budget så att de medel som 
avsatts för måltidsverksamhet ekologiskt hos kommunstyrelsen flyttas över till 
utbildningsnämnden och fortsatt kan nyttjas i verksamheten. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett positivt beslut innebär en budgetjustering som medför att kommunbidrag för 
måltidsverksamhet ekologiskt flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden. 
Uppföljningen av verksamhetens ekonomi kommer hädanefter att ske under 
utbildningsnämnden. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
 

 

Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
3.  
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Förvaltningen bedömer att föreslagen ändring i reglementet samt följdändring i budget 
inte påverkar barn eftersom måltidsverksamhet ut mot barn och elever i förskola och 
skola fortsatt kommer att bedrivas så som innan ändringen.  
 
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? 
4.  
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 
Catrine Wermelin 
Fritidschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-28 

Diarienummer 
KS-2020/103 

   
 

Kommunstyrelsen 

Regler och rutiner för reklam i Knivsta kommuns anläggningar 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar dokumentet Regler och rutiner gällande reklam i Knivsta 

kommuns anläggningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett dokument gällande regler och rutiner för våra bokningsbara lokaler antogs av 
Kommunstyrelsen 2019 och togs i bruk från och med den 1 januari 2020. Delen gällande 
reklam i lokalerna ansågs kräva ytterligare utredning vid tillfället, vilken nu har genomförts.   
 
 
Bakgrund 
 
Det har tidigare funnits avtal skrivna angående reklam i sporthallar som Alsikehallen och 
Hälsohuset. När Knivsta Centrum för idrott och Kultur, CIK, skulle öppnas blev frågan om 
reklam en fråga för utredning gällande samtliga våra bokningsbara anläggningar i 
kommunen.  
 
Utredningen 
 
I framtagandet av regler och rutiner angående reklam så har vi på Kultur- och fritidskontoret 
arbetat i nära dialog med föreningar som bedriver verksamhet i våra lokaler. Vi har 
tillsammans haft workshops och identifierat behoven kring reklam som våra föreningar har. I 
flera samtal med politiken har Kultur- och fritidskontoret fört en nära dialog om hur vi ska 
hantera frågan på bästa sätt.  
I framtagandet av regler och rutiner har ett fokus på barn och unga varit närvarande då 
förvaltningen anser att barn och unga inte ska utsättas för reklam i lokaler där 
skolundervisning bedrivs.  
 
Utredningen har lett till att vi i föreslagen bilaga främst tillåter tillfällig reklam, en ändring från 
tidigare då det kunde förekomma fast reklam i anläggningar där Knivsta kommun äger och 
bedriver verksamhet. I förekommande fall vid uteanläggningar där anläggningar ägs av 
Kommunen men där verksamheteten bedrivs från annan part, tillåts fortfarande fast reklam.   
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreningar har ett stort behov av förutsättningar för reklam för att kunna bedriva sina 
verksamheter. Vi ser att det fortfarande är möjligt att få intäkter via reklam till föreningarna 
men att det behöver göras på annat sätt än innan.  
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09 
Regler och rutiner för reklam i Knivsta kommuns anläggningar.  
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 

Lena K Larsson 

Förvaltningschef kultur- och fritidskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Barn finns närvarande i kommunens anläggningar.  

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Då barn deltar i skolundervisning dagtid i våra anläggningar anser vi att barn inte ska 
utsättas av reklam, hela tiden. Vi väljer därför bort fast reklam från våra anläggningar i vårt 
förslag.  
 
 
 
 
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. 

Svårt för barn och vuxna att bedöma huruvida reklam påverkar eller inte.  

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Regler och rutiner 
för reklam i Knivsta 
kommuns  
anläggningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allmänt 
 
Idag finns en beslutad avtalsmall för fast reklam på Hälsohuset och i Alsike sporthall. I 
samband med det utökade antalet disponibla ytor med anledning av färdigställandet av 
Knivsta Centrum för idrott och kultur, CIK, finns ett behov av att ta fram tydliga regler och 
rutiner för reklam i kommunens anläggningar. Dessa rutiner och regler ersätter tidigare beslut 
angående Hälsohuset och Alsike sporthall. 
 
Bakgrund 
 

Dokumenttyp:  Rutiner 
Diarienummer:  KS-2020/103 
Beslutande instans:  Kommunstyrelse 
Beslutsdatum:   
Giltighetstid:   2020-01-01 – 2022-12-31 
Dokumentansvarig:  Fritidschef 
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I anläggningar som Hälsohuset och Alsikehallen använder skolan lokalerna för sin 
verksamhet dagtid och föreningar för sin verksamhet, kvällstid. För att inte barn ska 
exponeras av reklam under skoltid ändras därför rutin om avtal för fast reklam för dessa 
lokaler. CIK som är en sådan kulturhistoriskt intressant byggnad och ställer därför särskilda 
krav på verksamhetsskyltning. Skylten får inte störa viktiga byggnadsdelar eller detaljer och 
det ställs högre krav på att skylten anpassas estetiskt till byggnaden, genom att exempelvis att 
endast exponera reklam till anvisad plats.  
 
Allmänt om Regler och rutiner 
 
Reklam- och sponsorintäkter är av stor vikt för föreningarna. Kommunen har tagit fram regler 
för att föreningarna ska behandlas jämlikt och ges samma förutsättningar att exponera reklam.  
 
Försäljning av arenanamn behandlas inte i detta dokument utan beslutas av Kommunstyrelsen 
vid förekommande fall.  
 
Reklam i anläggningarna delas upp i: 
 

• Lös/tillfällig reklam som löstagbara skyltar på inomhusvägg, innebandysarg (i 
scenario där fler innebandyföreningar är verksamma kommer avtal om tidsperiod tas 
fram för sargen), ismaskin, banderoller, digitala skärmar, rollups etcetera. Dessa visas 
tillfälligt alternativt sätts upp under aktiviteten för att plockas ned igen direkt efter 
avslutad aktivitet. 

 
• Fast reklam finns kvar under kortare eller längre period. Exempel på fast reklam är 

fastmonterade skyltar på husväggar (inomhus och utomhus, is reklam (ex. 
tekningsring i isen), på stängsel vid fotbollsplaner eller annan reklam- som ej är 
löstagbar. 
 

• Reklam vid större arrangemang/elitspel oavsett anläggning, 
Tv-avtal, krav från specialförbund, försäljning av produkter etc.  
 

Reklam tillåts endast i anläggningar för verksam förening där matcher, tävlingar och 
evenemang bedrivs och föreningen närvarande.  
 
Reklamen ska följa respektive specialförbunds regler och ska dessutom följa samhällets etiska 
och moraliska regler samt riktlinjer från KO som gäller reklam riktad till barn. Ingen 
diskriminerande reklam eller reklam för alkohol, droger, tobak eller spelbolag får förekomma.  
 
 
Vid enstaka bokning av anläggning får endast lös reklam användas.  
 
Överenskommelse ska alltid ske med Kultur- och fritidskontoret. Vid försäljning av reklamyta 
på arena där flera aktörer är verksamma samtidigt baseras ytan för exponering av reklam på 
nyttjandegrad av arenan för respektive förening (exempel digital skärm). 
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Om något av ovanstående bryts äger Knivsta kommun rätt att ta ned/bort reklamen. 
Eventuella kostnader för nedtagning och återställning kommer att faktureras föreningen.  
 
Kommunen debiterar ingen hyresavgift för den av föreningen disponerade ytan för fast 
reklam. 
 
Drift och skötsel sköts olika på anläggningarna. Detta påverkar möjligheterna till att exponera 
reklam.  
 
All eventuell reklamskatt betalas av förening/arrangör. 
 
Föreningen åtar sig att väl vårda och underhålla uppsatt reklam. Reklam får bara sättas upp på 
anvisad plats för respektive anläggning. Kultur- och fritidskontoret ansvarar för att anvisa 
plats för att sätta upp reklam i respektive anläggning.  
 
 
Regler för reklam då Knivsta kommun driver och sköter anläggningen  
 
I kommunens anläggningar bedriver fler än en förening verksamhet. Exponering av reklam 
ska ske endast vid föreningens egna aktiviteter.  
 
Tillåten reklam:  
 

• Lös reklam som tas bort efter avslutad aktivitet. 
 
Regler för reklam då Knivsta kommun äger anläggningen, medan föreningen driver och 
sköter anläggningen (ex Engvallen och Brunnbyvallens fotbollsplaner)  
 
Tillåten reklam: 

• Lös reklam som tas bort efter avslutad aktivitet  
• Fast reklam enligt det avtal som skrivs med föreningen som sköter anläggningen 

 
Reklam vid större arrangemang/elitspel i kommunalt driven anläggning:  
 
Alltid i överenskommelse med Kultur-och fritidskontoret. Avtal ska skrivas där det framgår 
vilka produkter som får säljas och vilka avtal som gäller angående exempelvis tv-sändningar 
etc.  
 
 
 
Placering och utformning av reklam  
Plats för uppsättning av fast reklamskylt anvisas alltid av kommunen. Kommunen godkänner 
även reklam och estetisk utformning innan reklamen monteras. Ingen trasig eller inaktuell 
reklamskyltning får förekomma - sådan ska avlägsnas av föreningen. Varje förening ser till att 
reklamskylten monteras och demonteras efter överenskommelse. Föreningen bekostar 
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montering, skötsel, reparationer, underhåll samt demontering av reklamen. Detta får dock inte 
störa ordinarie verksamhet.  
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Handläggare 
Catrine Wermelin 
Fritidschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-24 

Diarienummer 
KS-2020/745 

   
 

Kommunstyrelsen 

Fritidsbank i Knivsta kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen fördelar pengar från Kommunstyrelsens prioriterade till uppstart och drift 
för Fritidsbank i Knivsta från 2021.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns sedan många år förslag och önskemål om att Knivsta kommun ska erbjuda 
invånarna en Fritidsbank, där man kan låna utrustning, kostnadsfritt, för att kunna delta och 
utöva fritidsaktivitet och göra det möjligt för var och en, utan att ekonomi ska vara ett hinder. 
Det finns utöver det goda aspekter som att bidra till folkhälsa, integration och bidra till ett 
hållbart samhälle. 
 
Bakgrund 
Fritidsbank är ett väletablerat koncept som kommunen ansluter sig till. Det finns rutiner, 
upparbetade system och ett stöd för den kommun som vill ingå i konceptet. För att det ska bli 
framgångsrikt och gynna invånare på det sätt som vi önskar, krävs en organisation och en 
lokal för Fritidsbanken.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Lokalkostnad, personalkostnad, material och anslutning till konceptet Fritidsbank uppgår till 
en summa av 345 tkr 2021, därefter en årlig, uppskattad kostnad på 293 tkr/år.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande2020-09-24 
Bilaga, Fritidsbank 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
 
Lena K Larsson 

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

Genom fritidsbanken har fler barn och unga möjlighet att delta oavsett socioekonomisk 
bakgrund.  

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Genom att verka för att fler barn och unga kan prova på olika aktiviteter, i olika sammanhang 
och därmed kan integreras på ett bra sätt i samhället som helhet.  
 
 
 
 
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 



Fritidsbank i Knivsta kommun 
Bakgrund:  

Flertalet Knivsta förslag har lämnats in med Fritidsbank som koncept och att det vore bra i 
Knivsta. Då Knivsta är en aktiv kommun som satsar på barn och unga och har folkhälsa som 
ett fokus ser vi på Kultur- och fritidskontoret att en fritidsbank skulle vara av stort värde för 
Knivstas invånare. På uppdrag av politiken har Kultur- och fritidskontoret utrett frågan 
närmare.  

Med anledning av att vi i CIK har en lämplig lokal för fritidsbank har vi etablerat kontakt med 
föreningar som är verksamma i CIK och som gärna vill bidra till att konceptet Fritidsbank 
etableras i Knivsta. 

Fritidsbank som koncept:  

Det är ett koncept som man som kommun ansluter sig till. Det finns redan etablerade regler 
och rutiner och ett stöd från RF/SISU där vi som organisatör får hjälp med frågor, utbildning 
och även ett system för själv utlåningen av utrustning till den som vill låna.  

Vad är Fritidsbank? 

Upplägget är att man lånar ut utrustning för aktiviteter så man som enskild inte behöver 
”köpa” allt på egen hand. Som privatperson/sponsor/företag eller liknande kan man lämna 
in utrustning till banken som då enskilda och/eller grupper kan få låna kostnadsfritt under en 
två veckors period.  

Syftet:  

Ge möjligheter för fler invånare i kommunen att kunna röra på sig, skapa hållbarhet genom 
att återanvända utrustning och att bidra till att ekonomi inte är begränsande för folkhälsa, 
gemenskap och integration 

Ekonomi:  

Den lokal som är tänkt för ändamålet har en hyreskostnad på 90 tkr/år.  

Vi behöver en person som är ansvarig och håller ihop ordning och reda och administration i 
fritidsbanken: Deltidsanställd 30% av heltid som kombineras med annan tjänst för att uppnå 
heltid enligt HSN. Kostnad för deltidstjänsten 150 tkr. 

Material som är utöver det som lämnas in, lagning, inköp osv: 50 tkr/år 

Den utrustning som skänks till Fritidsbanken gås igenom noga. Om något är trasigt försöker 
vi att reparera det, annars lämnas det vidare till återvinningen efter att vi har plockat av 
eventuella reservdelar. Alla artiklar får ett ID-nummer och registreras. Det kan innebära 
kostnader.  

 



 

Anslutning till konceptet Fritidsbank: 5000 kr (år ett, följande år en kostnad på ca 3000 kr/år) 

Bod vid Särsta: 50 tkr/2020 

En offert på 50 tkr har tagits fram då vi ser att vi behöver utrymme för sommarperioden att 
förvara saker som hör sommaren till. En kostnad som endast är med första året.   

Totalkostnad 2021: 345 tkr  

Därefter: 293 tkr tkr/år 

Integrationspengar? 

 

Personal och bemanning:  

Utöver ansvarig som är deltidsanställd kommer personer från arbetsmarknadsenhetens 
insatser att arbeta i fritidsbanken.  

Föreningar bemannar fritidsbanken i samband med allmänhetens åkning initialt vilket 
motsvarar 6 timmar per vecka. För detta betalar inte Kultur och fritid någon ersättning.  

Vid utökat behov av bemanning finns möjligheter att engagera ungdomar, feriearbetare och 
ytterligare arbetsmarknadsstöd från arbetsmarknadsenheten. 

I Knivsta:  

Januari 2021 startar Fritidsbanken upp i lokal på CIK med fokus på aktiviteter i samband med 
säsongen som är, ishallen, skidor osv.  

Vår ambition är att vi utökar fritidsbanken med material över tid.  

Inför sommarsäsongen ”flyttar” banken ut till Särsta badet (bod). För att vara mer nära den 
säsongen som råder då.  
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Handläggare 
Sara Andersson 
 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-22 

Diarienummer 
KS-2020/716 

   
 

Kommunstyrelsen 

Planbesked för villabebyggelse på en del av fastigheten Nor S:1 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger negativt planbesked för del av fastighet Nor S:1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för nybyggnad av ett 30-tal fristående villor på mark som idag 
utgörs av jordbruksmark.   
 
Förslaget går inte i linje med kommunens översiktsplan då området inte är utpekat som 
prioriterat för ny bebyggelse.  
 
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig negativa till att pröva lämpligheten för förslaget i en 
kommande detaljplanprocess. 
 
Bakgrund 
Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § ska kommunen vid en begäran om planbesked 
redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning som ansökan föreslår. Ett 
positivt planbesked innebär att en planläggning med en viss inriktning kommer att inledas, 
Ett negativt planbesked innebär att en planläggning inte kommer att inledas. Beslut om 
planbesked är inte juridiskt bindande.  
 
Område som ansökan avser 
Området som ansökan avser berör en del av fastigheten Nor S:1. Intill den föreslagna 
bebyggelsen i norr går Ledingevägen och strax söder om området ligger Säbysjön. Området 
utgörs av ett öppet jordbrukslandskap. 
 

 
   Röd ring markerar ungefärligt område som ansökan avser. Del av fastighet Nor S:1. 
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Begränsningar 
Översiktsplan 
I Knivsta kommuns gällande översiktsplan (2017) är området som ansökan avser inte 
utpekat som ett prioriterat område för ny bebyggelse. Istället pekas området ut som ett 
utvecklingsområde för bebyggelse på sikt. Det innebär att när Knivsta och Alsike tätorter har 
växt och förtätats mot varandra är nästa steg att planera för en eventuell vidare utveckling 
utanför tätorten. Det är således, utifrån kommunens översiktsplan, inte aktuellt att inleda 
planarbete i området i nuläget. 
 
Jordbruksmark 
I översiktsplanen görs en hänvisning till Miljöbalkens 3 kap. 4§ som anger att brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen samt om detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I Knivsta 
kommun finns det områden som är bättre lämpade för ny bostadsbebyggelse och som 
dessutom är prioriterade i översiktsplanen. Det är heller inte motiverat, utifrån Miljöbalkens 
paragraf, att medge att den föreslagna bebyggelsen på ca 30 friliggande villor har ett 
väsentligt samhällsintresse.  
 
Riksintresse för kulturmiljö 
Området som ansökan avser omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, Landskapet kring 
Valloxen och Säbysjön (C45). Riksintresset består av en framträdande koncentration av 
äldre järnåldersgravfält som tillsammans med yngre gravfält visar bebyggelsens förändring 
från förhistorisk till historisk tid. Riksintresset utgör ett herrgårdslandskap med flera 
herrgårdar. Inom riksintresset finns fornlämningar och några av dessa är registrerade precis 
intill den föreslagna bebyggelsen.  
 

 
Orange fält markerar riksintresse för kulturmiljövård, Landskapet kring Valloxen och Säbysjön (C45).  
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Grönstruktur 
Området som ansökan avser är i Knivsta kommuns grönstrukturplan utpekad som ett 
odlingslandskap/bevarandeområde med högt skyddsvärde. Säbysjön som ligger sydöst om 
området är en populär fågellokal.  
 
I Uppsala läns naturvårdsprogram (1987) är området runt Säbyssjön klassat med att ha 
mycket höga naturvärden.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett negativt planbesked innebär inga framtida kostnader. 
 
Avgift planbesked: 
Negativt planbesked, stor åtgärd 22 704 kr 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
Ansökan med ev. bilagor 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Den sökande 
Planenheten 
 
 

 

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

Ett negativt planbesked innebär att en planläggning och förändring av marken inte är aktuell i 
nuläget. 
 
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 



Ansökan om planbesked
Här kan du ansöka om ändring, upphävande eller upprättande av ny detaljplan. Genom att 
trycka på nästa påbörjar du din ansökan om planbesked. Viktigt att tänka på innan du startar e-
tjänsten.Läs informationen Läs mer om ansökan om planbesked på kommunens webbplats.Du 
måste ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under anmälan.Du kan inte spara e-tjänsten 
och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och 
samma tillfälle.

 

Ansökan
Kommunen tar ut en avgift för planbesked, även om planbeskedet blir negativt.

Jag godkänner att en avgift kommer att tas ut för planbeskedet.

Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt PBL (2010:900) 12 kap 8 §. Har du 
funderingar kring planbesked eller avgifterna vänligen kontakta planenheten på 018-34 70 00.

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från företag?

Företag

Privatperson

Personnummer

För och efternamn

Adress

Postnummer

74190

Ort

Knivsta

Telefon

E-postadress

Fakturaadress

Använd samma som ovan

Planbesked ansökan

Skapad 2020-06-16 10:41 Sida 1 av 12



Jag vill ange en annan fakturaadress

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?

Ja

Nej

Ägarens för och efternamn

 

Ägarens telefon

Ägarens e-postadress

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Nor s:1

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 3§ ska en ansökan om planbesked innehålla en 
karta som visar det område som berörs.

Karta över området

2020-03-30_SKISS.pdf

Ansökan gäller (flera kan väljas)

Bostäder

Handel

Kontor

Industri/lager/verksamhet

Annat

Uppskattat antal bostäder

30

Uppskattad lägenhetsstorlek i kvadratmeter

170

Upplåtelseform

Hyresrätter

Bostadsrätter

Planbesked ansökan
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Äganderätt

Beskrivning och motivering av projektet kortfattat (Bostäder)

Vi har tagit fram ett förslag på bostäder på en åker som är i dåligt skick och ligger bra till när 
det gäller kommunikationer och vatten och avlopp. Vi vill även göra området mer tillgängligt 
för allmänheten med promenadstråk och kanske en fotbollsplan, utegym mm som kan gynna 
befolkningen.

Total BTA (BTA är samman av alla våningsplan area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida) (Bostäder)

  

Ange vad

Noors by

Beskrivning och motivering av projektet kortfattat

Vi har tagit hänsyn till strandskydd, flygbullermattan som troligen kommer försvinna ytligare 
enligt Trafikverket och swedavia. Ett område med ”Bullerbykänsla” falurödahus. 

Total BTA (BTA är samman av alla våningsplan area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida)

170

Bilagor
Här finns det möjlighet att bifoga fler handlingar och utredningar till din ansökan.

Välj vilka bilagor du vill skicka med.

Situationsplan

Modell, fotomontage eller liknande

Hustyper

Ladda upp dokument

1A71D1D7-C1BE-4F69-A7B0-29A0AB0A2DD3.jpeg, DA80C27C-0360-47A3-
A241-5C7C7A3A7017.jpeg, 5F0B31ED-8636-418B-9729-5A401946A128.jpeg, 61AE70D0-
D4C1-42AC-9EB4-1A0D65D1F811.jpeg, 1A71D1D7-C1BE-4F69-A7B0-29A0AB0A2DD3.jpeg, 
61AE70D0-D4C1-42AC-9EB4-1A0D65D1F811.jpeg, DA80C27C-0360-47A3-
A241-5C7C7A3A7017.jpeg, 5F0B31ED-8636-418B-9729-5A401946A128.jpeg
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Summering
Vänligen läs igenom dina svar nedan och kontrollera att allt stämmer.

Planbesked ansökan
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Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Befintlig stig, ansluter till nyanlagd
promenad längs vattnet

Nyanlagt gångstråk
Befintligt dike och stig

Nyanlagd stig/gångstråk
längs ån

Ca 10 min med cykel till
Knivsta C / station

Bilväg till centrum
ca 2,5 km

Möjlighet till
dagvattenhantering/
fördröjningsmagasin

Gröning/lek

Passage för gående

Plats för lekplats/naturlek och utegym i
anslutning till befintlig åkerholme

tillgängligt för allmänheten

Passage för gående

Passage för gående
mellan tomter

Flera fornminnen i
denna del av området

0 25 50 100 200
METER

Knivsta S:1
Förslag till ny småhusbebyggelse
Situationsplan 1:2500  (A3)
2020-03-30
Södergruppen arkitekter



SITUATION
Den nya bebyggelsen placeras i huvudsak på befintlig åkermark och
utgörs av enfamiljsbostäder i varierande storlek .
I öster begränsas området av strandskyddet på 300m från sjön. Här
hålls bebyggelsen låg för att i möjligaste mån tillåta utblickar ner mot
vattnet från områdets västra del, där skalan är snäppet högre, en och en
halv till två våningar.
I väster möter området brukad åkermark. Ett befintligt dike avgränsar
fastigheten. Längs diket löper en stig som börjar vid  Ledingevägen i
norr. I söder ansluter stigen till ett nyaanlagt gångstråk som löper i en
båge längs ån i söder och sjön i öster.
I anslutning till det nyanlagda gångstråket görs plats för en lekpark och
utegym tillgängligt för allmänheten. (Se situationsplan.)
Tanken är att skapa ett mervärde för den nya bebyggelsen, men även
för närboende.
I nordost finns ett område med fornlämningar. Detta lämnas till största
delen obebyggt och kan utnyttjas för rekreation och lek. Eventuellt kan
ett par hus passas in i kanten mot åkermarken.
Befintlig åkermark på sjösidan som inte bebyggs kan eventuellt
arrenderas ut som bete alternativt ängssås. På så sätt bevaras och
förstärks den lantliga karaktären.
Huvudstråk inom området är en nyanlagd bilväg i en slinga som ansluter
i norr till Ledingevägen. Utformingen medger enkel angöring för
sophämtning, snöröjning, räddningstjänst etc.

GATURUMMET
Vägområdet görs tillräckligt stort för att rymma öppna diken för
dagvattenhantering på var sida samt gatubelysning. Gångbanor behövs
inte då trafikintensiteten blir mycket låg.
Vägbeläggning utförs med oljegrus som slitlager som till utseendet liknar
en traditionell grusväg och därför samspelar bättre med områdets
lantliga karaktär. Det är dessutom mer kostnadseffektivt och miljövänligt.
Nyanlagda gångstråk får grusbeläggning.
Häckar mot gatan kan så småningom skapa gröna väggar där varje
infart ger inblick mot ett nytt gårdsrum.

MARKPLANERING
Tomterna är stora (1200-1600m2) med en skyddad gård, omgiven av
hus och planterad med ett vårdträd. Förutom bostadshuset finns också
ett uthus som kan utnyttjas som komplementbostad eller kontor/
verkstad. Dessutom en carport med förrådsdel och separat
biluppställningsplats.
Stora delar av exploateringsområdet är förhållandevis plant, utan stora
höjdskillnader. Stor vikt läggs vid en omsorgsfull markplanering. Slänter
och stödmurar ska i möjligaste mån undvikas.
Längs tomtgräns mot gatan anläggs staket och planteras häck. I
anslutning till den skyddade gården finns också plats för odling och
kompost. Att bo på landet är inte detsamma som att bo i villa. En stor
tomt ger möjlighet att odla mer än bara gräs och blommor.
Utsikten ner mot sjön delas av alla. Den enskilda tomtens hus ger en
serie privata, varierade trädgårdsrum. En attraktiv gårdsplan bildar
centrum.

Exempel på ny bebyggelse i jordbrukslandskapet.

Sammanhållet men varierat gaturum.

Grönskande och intima gårdsrum skymtar från gatan.
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Kommunstyrelsen  

Hållbarhetslöfte- Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk 
mångfald  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Hållbarhetslöften enligt Färdplan för ett hållbart län.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har bjudits in att teckna Hållbarhetslöfte för Åtgärdsprogram för  ekosystem 
och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet är det andra av fyra program som Uppsala 
Länsstyrelse tar fram inom ramen för Färdplan för ett hållbart län. Åtgärdsprogrammets syfte 
är att samla prioriterade åtgärder för arbetet med ekosystem och biologisk mångfald i länet 
och att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  Hållbarhetslöftet ar en 
frivillig avsiktsförklaring och innebär att en aktör åtar sig att genomföra åtgärder ur 
programmet.  Genomförandet av åtgärder följs upp regelbundet, bland annat via Uppsala 
läns miljö och klimatråd, och i Länsstyrelsens uppföljning av de nationella miljömålen. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på åtgärder som Knivsta kommun kan teckna löfte för 
att genomföra.   
 
Bakgrund 
 
Trenden för biologisk mångfald är negativ, globalt, nationellt och regionalt. Länsstyrelsen har 
tagit fram ett åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald i syfte att öka 
åtgärdstakten och vända trenden. Åtgärdsprogrammet for ekosystem och biologisk mångfald 
beskriver 17 åtgärder inom sex fokusområden: 
• Vattenlandskapet 
• Skogslandskapet 
• Jordbrukslandskapet 
• Invasiva arter 
• Byggd miljö 
• Beteende och konsumtion 
Tiden för genomförande av aktiviteter är 2020-2023.  
I kommunorganisationen har tjänstepersoner från samtliga kontor deltagit i workshop 
och/eller diskuterat i enskilda möten, för att identifiera vilka åtgärdsområden som 
förvaltningen bör prioritera att resurssätta åtgärder för inom programperioden. Valda 
åtgärders aktiviteter kommer att läggas in i förvaltningens system för verksamhetsplanering 
där också kopplingen till Agenda 2030 synliggörs.  
Åtgärderna som förvaltningen föreslår att kommunen ska teckna hållbarhetslöfte för under 
programperioden 2020-2023 är: 
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• Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag 
• Bevara och återskapa våtmarker 
• Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn 
• Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd 
• Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet 
• Minska negativ påverkan på biologisk mångfald från växtskyddsmedel 
• Motverka invasiva främmande arter 
• Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering 
• Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden 
• Bevara och öka biologisk mångfald i infrastrukturens biotoper 
• Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster 
• Inspirera länsinvånarna till hållbara val som gynnar biologisk mångfald 
• Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola 
• Genomför utbildnings- och informationsinsatser om biologisk mångfald för 

beslutsfattare 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Genomförandet av aktiviteter inom åtgärdsområdena ska ske inom ramen för ordinarie 
verksamhet och ger således inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-23 
Färdplan för ett hållbart län- åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald 
Inbjudan 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
Länsstyrelsen Uppsala län 
 

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

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Biologisk mångfald är en förutsättning för funktionella och resilienta ekosystem, som i sin tur 
är en förutsättning för barns hälsa och utveckling. Då kommunen genomför åtgärder för att 
stärka ekosystem och biologisk mångfald ökar möjligheterna för barnens hälsa att stärkas. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Barn kommer att tillfrågas vid genomförandet av de aktiviteter som berör barn.  
 
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 



Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för att bevara 
och öka biologisk mångfald Uppsala län

-samt möjlighet att anta hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan*

Ekosystemens livskraft och variation är hotad på många sätt över 
hela jorden. Antalet arter som hotas av utrotning ökar ständigt och 
inom en tioårsperiod kan en miljon djur- och växtarter riskera att 
försvinna. De åtgärder som hittills vidtagits för att skydda naturen och 
ekosystemtjänsterna är otillräckliga. 

Om den nuvarande utvecklingen fortsätter innebär det att de globala 
Agenda 2030-målen för hållbar utveckling inte nås, inte heller nås 
de mål för biologisk mångfald som FN:s konvention för biologisk 

mångfald antagit. Det behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den negativa 
utvecklingen och hejda förlusten av biologisk mångfald i miljön. 

Länsstyrelsen bjuder härmed in aktörer i länet att delta i genomförandet av det 
regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem 
och biologisk mångfald, genom att anta hållbarhetslöften. Åtgärdsprogrammets syfte 
är att samla åtgärder för att bevara och stärka biologisk mångfald i länet och att öka 
takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till att nå de nationella miljömålen och 
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald innehåller 17 åtgärder 
inom sex fokusområden:

Ett hållbarhetslöfte är en frivillig avsikts-
förklaring mellan länsstyrelsen och ak-
törer i länet. Löftet beskriver de åtgärder 
en aktör åtar sig att genomföra ur ett re-
gionalt åtgärdsprogram för miljömålen. 

Genomförandet följs upp årligen. Läs 
mer om länsstyrelsens arbete med håll- 
barhetslöften i det regionala mijömåls-
arbetet på lansstyrelsen.se/uppsala

• Vattenlandskapet
• Skogslandskapet
• Jordbrukslandskapet

Beskrivning av åtgärderna återfinns i åtgärdsprogrammet vars genomförandeperiod är 
2020-2023. 

* Aktörer som önskar anta ett hållbarhetslöfte i åtgärdsprogrammet ”Färdplan för ett
hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan” erbjuds detta genom att delta i
beskriven löftesprocess på nästa sida.

• Invasiva arter
• Byggd miljö
• Beteende och konsumtion

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.52ea1660172a20ba65cd0d6/1593428639888/F%C3%A4rdplan%20f%C3%B6r%20ett%20h%C3%A5llbart%20l%C3%A4n%20%E2%80%93%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20f%C3%B6r%20ekosystem%20och%20biologisk%20m%C3%A5ngfald.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.52ea1660172a20ba65cd0d6/1593428639888/F%C3%A4rdplan%20f%C3%B6r%20ett%20h%C3%A5llbart%20l%C3%A4n%20%E2%80%93%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20f%C3%B6r%20ekosystem%20och%20biologisk%20m%C3%A5ngfald.pdf


Så här gör vi

1. Anmälan

Aktörer som avser anta ett hållbarhetslöfte i något av 
åtgärdsprogrammen anmäler detta till länsstyrelsen. 
Anmälan avser bara en avsiktsförklaring och behöver 
inte innehålla vilka åtgärder som avses genomföras. 
Länsstyrelsen tar gärna emot en anmälan även från de 
aktörer som redan gjort motsvarande avsiktsförklaring 
i sitt remissyttrande till åtgärdsprogrammet för 
biologisk mångfald. Detta för att skapa goda 
förutsättningar för den fortsatta processen, bl.a. 
genom en tydlig kontaktperson hos varje aktör. 
Anmälan görs senast 21 september 2020 via mail till adress:  
hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se 

2. Innehåll i hållbarhetslöfte

Respektive aktör förtydligar innehållet i sitt löfte genom att fylla i samtliga obligatoriska 
uppgifter i exceltabell ”Förtydligande av aktörs hållbarhetslöfte” som bifogas denna 
inbjudan. Ifylld tabell skickas till länsstyrelsen via mail senast 23 oktober 2020 till 
adress:hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

3. Länsstyrelsen ger stöd i processen 

Länsstyrelsen erbjuder aktörer stöd i arbetet med att anta och förtydliga 
hållbarhetslöften. Ett avstämningsmöte (via webb eller fysiskt möte) i detta syfte kan 
bokas med länsstyrelsen under perioden 19 augusti till 21 oktober. Önskemål om 
avstämning och förslag på mötestid mailas länsstyrelsen till adress:  
hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

4. Ceremoni på slottet

Den 13 november genomförs en löftesceremoni, för signering av löften på Uppsala 
slott. Signering av löften görs av landshövdingen och representant från varje aktör. 

5. Samverkan vid genomförande av åtgärder

Efter den 13 november påbörjas genomförande av antaget hållbarhetslöfte 
hos respektive aktör. Länsstyrelsen kommer att möjliggöra för aktörer som har 
liknande åtgärder att träffas och vid behov samverka i genomförandet av åtgärden. 
Målsättningen är att samverkan inom det konkreta åtgärdsarbetet så långt som möjligt 
integreras i redan befintliga nätverk inom respektive ämnesområde. Uppstart av nya 
nätverk eller forum för samverkan kan bli aktuellt om behov föreligger. 

Med hopp om god uppslutning i arbetet för att bevara och stärka biologisk mångfald i 
Uppsala län.

 

Göran Enander 
Landshövding i Uppsala län

Hållbarhetslöften ger 
hela länet möjlighet 

att bidra till ett hållbart 
Uppsala län
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  1  Förord  Ekosystemens livskraft och variation är hotad på många sätt över hela jorden. Det behövs en global kraftsamling för att hejda den pågående förlusten av biologisk mångfald. FN:s expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, konstaterar i sin första rapport (2019) att minskad tillgång till ekosystemtjänster till följd av minskad biologisk mångfald, utgör ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna. Det behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den negativa utvecklingen och hejda förlusten av biologisk mångfald i miljön.  Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Genom ett ökat fokus och en ökad samverkan i miljöarbetet förväntas åtgärdstakten inom miljöarbetet i länet öka och därigenom på sikt leda till ett bättre miljötillstånd och ökad måluppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen.  Åtgärdsprogrammet är det andra av totalt fyra regionala åtgärdsprogram för miljömålen som tillsammans kommer att utgöra Färdplan för ett hållbart Uppsala län – en inriktning för länets miljöarbete. Åtgärdsprogrammet är framtaget i bred samverkan med länets aktörer och samlar 17 åtgärder som alla utgår från utgångspunkter sammanställda och regionaliserade utifrån nationella och internationella strategier. Programmet fyller därmed en viktig funktion i att komplettera det nationella och internationella arbetet för biologisk mångfald. I programmet lyfts åtgärder som lokala och regionala aktörer har mandat och styrmedel att genomföra, vilket därmed ger förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning till programmet. Programmets genomförande bygger på och drivs av att länets aktörer frivilligt tecknar hållbarhetslöften med länsstyrelsen och med åtagande om att genomföra åtgärder ur programmet under programperioden 2020-2023.  Ett bibehållande av funktionella ekosystemtjänster och en rik biologisk mångfald i Uppsala län kräver handling och är beroende av en bred uppslutning kring detta åtgärdsprogram. Med ett brett engagemang där många aktörer utifrån sina olika förutsättningar genomför åtgärder för att bevara och stärka ekosystem och biologisk mångfald, kan vi gemensamt nå framgång i att hejda utarmningen av den, för våra liv helt avgörande, biologiska mångfalden.   Uppsala 2020-06-26    Göran Enander, Landshövding Uppsala län   
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  4  Sammanfattning Naturtillståndet, inbegripet dess mångfald, ekosystemens funktion och de ekosystemtjänster som tillhandahålls, försämras snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. Enligt FN:s vetenskapliga panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) riskerar en halv till en miljon av dagens drygt åtta miljoner arter att utrotas i närtid om inte kraftfulla insatser sätts in. Den pågående utarmningen av biologisk mångfald orsakas framförallt av ohållbar användning av land och vatten, direkt överutnyttjande av naturresurser, klimatförändringar, föroreningar och spridning av invasiva främmande arter. Även Sverige och Uppsala län förlorar biologisk mångfald. Efterfrågan på resurser som livsmedel, råvaror, energi och vatten ökar och konsumtion och produktion leder till negativ påverkan på ekosystem både lokalt och globalt.  Biologisk mångfald är en grundförutsättning för multifunktionella ekosystem som levererar en mångfald av livsnödvändiga ekosystemtjänster såsom dricksvatten, luftrening, pollinering av grödor, produktion av livsmedel, klimatreglering, friluftsliv och hälsa. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är därför en grund för vår välfärd och en förutsättning inte bara för ekologisk hållbarhet utan även för social och ekonomisk hållbarhet. Utan mångfalden av arter med skilda funktioner är risken stor att ekosystemens förmåga att leverera ekosystemtjänster kraftigt reduceras, vilket utgör ett lika stort hot mot världens ekosystem och människans existens som klimatförändringarna. Det räcker inte att bevara befintlig biologisk mångfald utan arter och naturmiljöer behöver stärkas och mångfalden öka för att skapa resilienta och hållbara ekosystem. Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till hållbara ekosystem genom att bevara och stärka biologisk mångfald i Uppsala län. Åtgärdsprogrammet är det andra av totalt fyra regionala åtgärdsprogram för miljömålen som tillsammans kommer att utgöra inriktningen för länets miljöarbete, se bilaga 1. Åtgärderna i programmet bidrar främst till att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Åtgärderna bidrar även till att uppnå generationsmålet samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, främst mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  För att stärka genomförandet av programmets åtgärder uppmanas aktörer i länet att teckna hållbarhetslöften med länsstyrelsen. Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring och innebär att aktörer åtar sig att genomföra åtgärder ur programmet, där genomförandet följs upp regelbundet, bland annat via Uppsala läns miljö och klimatråd. Genom hållbarhetslöften kommuniceras och synliggörs aktörers åtgärdsarbete för att bevara och stärka biologisk mångfald vilket ökar möjligheter till samverkan i åtgärdsarbetet. Sammantaget ger åtgärdsprogrammet ett ökat fokus och en ökad samverkan i arbetet för biologisk mångfald i länet vilket på sikt förväntas leda till ett bättre miljötillstånd och ökad måluppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen. De insatsområden som beskrivs som prioriterade att arbeta med för att bevara och stärka biologisk mångfald utifrån nationella och internationella underlag och strategier1 bedöms vara prioriterade att arbeta med även i Uppsala län. Mot bakgrund av detta blir åtgärdsprogrammets förslag på åtgärder och aktiviteter en regionalisering av etablerade internationella och nationella strategier för biologisk mångfald.  Att i första hand bevara den biologiska mångfald som finns i länet är en av grundstenarna i det regionala åtgärdsarbetet. Flera olika typer av insatser behövs för att bevara och stärka biologisk mångfald. Insatser kan exempelvis bestå av att skydda särskilt värdefulla naturmiljöer, att arbeta  1 Avser Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen (2019), En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (2014), etappmålen för biologisk mångfald, IPBES rapport (2019), EU:s strategi för biologisk mångfald (2020) 



  5  med en grön infrastruktur i hela landskapet eller att genomföra specifika åtgärder för hotade arter. Det finns också ett behov av ökad hänsyn till biologisk mångfald vid samhällsplanering. Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald beskriver 17 åtgärder inom sex fokusområden: 
• Vattenlandskapet 
• Skogslandskapet 
• Jordbrukslandskapet 
• Invasiva arter 
• Byggd miljö 
• Beteende och konsumtion  Åtgärderna i programmet har tagits fram i bred samverkan med aktörer i länet. Gemensamt för åtgärderna är att de kan genomföras av aktörer i länet, att de bidrar till att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt att de är möjliga att påbörja, och helst genomföra, under programperioden 2020–2023. I tabell 1 följer en sammanställning över åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald samt deras kopplingar till de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.    Tabell 1. Sammanställning av åtgärder inom det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald samt deras främsta kopplingar till nationella miljökvalitetsmål och globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Till samtliga åtgärder finns vissa kopplingar till ytterligare globala hållbarhetsmål, exempelvis mål 3 God hälsa och välbefinnande utifrån de synergier som finns mellan ökad biologisk mångfald och friluftsliv. Nr Åtgärd Bidrar främst till nationella miljökvalitetsmål Bidrar främst till globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 1 Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag • Levande sjöar och vattendrag 

• Ett rikt växt- och djurliv •  6. Rent vatten och sanitet 
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 2 Bevara värdefulla livsmiljöer i marin miljö • Ett rikt växt- och djurliv 

• Hav i balans samt levande kust- och skärgård • 14. Hav och marina resurser 
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 3 Bevara och återskapa våtmarker • Myllrande våtmarker 

• Ett rikt växt- och djurliv •  6. Rent vatten och sanitet 
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 4 Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn  • Levande skogar 

• Ett rikt växt- och djurliv • 12. Hållbar konsumtion och produktion 
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 5 Öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och i formellt skyddade områden • Levande skogar 

• Ett rikt växt- och djurliv • 15. Ekosystem och biologisk mångfald 6 Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd • Levande skogar 
• Ett rikt växt- och djurliv • 15. Ekosystem och biologisk mångfald 7 Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet • Ett rikt odlingslandskap 
• Ett rikt växt- och djurliv •  2. Ingen hunger 

• 12. Hållbar konsumtion och produktion 
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 



  6  Nr Åtgärd Bidrar främst till nationella miljökvalitetsmål Bidrar främst till globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 8 Öka variationen i åkerlandskapet • Ett rikt odlingslandskap 
• Ett rikt växt- och djurliv 
• Myllrande våtmarker 
• Levande sjöar och vattendrag •  2. Ingen hunger 

• 12. Hållbar konsumtion och produktion 
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 9 Minska negativ påverkan på biologisk mångfald från växtskyddsmedel • Giftfri miljö 

• Ett rikt odlingslandskap 
• Ett rikt växt- och djurliv •  2. Ingen hunger 

• 12. Hållbar konsumtion och produktion 
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 10 Motverka invasiva främmande arter  • Ett rikt växt- och djurliv • 15. Ekosystem och biologisk mångfald 11 Öka hänsyn till biologisk mångfald genom fysisk planering • God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv • 11. Hållbara städer och samhällen 
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald  12 Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden • God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv • 11. Hållbara städer och samhällen 
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 13 Bevara och öka biologisk mångfald i infrastrukturens biotoper • God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv • 15. Ekosystem och biologisk mångfald  14 Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster  • Giftfri miljö 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Levande skogar 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Ett rikt växt- och djurliv • 12. Hållbar konsumtion och produktion 

• 15. Ekosystem och biologisk mångfald  15 Inspirera länsinvånarna till hållbara val som gynnar biologisk mångfald • Giftfri miljö 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Levande skogar 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Ett rikt växt- och djurliv •  4. God utbildning för alla 

• 12. Hållbar konsumtion och produktion 
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 16 Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola • Ett rikt växt- och djurliv 

• God bebyggd miljö •  4. God utbildning för alla 
• 12. Hållbar konsumtion och produktion 
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald 17 Genomför utbildnings- och informationsinsatser om biologisk mångfald för beslutsfattare • Giftfri miljö 

• Ett rikt odlingslandskap 
• Levande skogar 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Ett rikt växt- och djurliv 
• God bebyggd miljö • 4. God utbildning för alla 

• 11. Hållbara städer och samhällen 
• 12. Hållbar konsumtion och produktion 
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald     



  7  Läsanvisning Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald består av tre huvuddelar. Den inledande delen (I) förklarar begreppen ekosystem och biologisk mångfald, anger syfte och avgränsningar för programmet samt beskriver nationella och internationella underlag och mål för biologisk mångfald.  Här beskrivs även utgångspunkter och fokusområden för åtgärdsprogrammet. Den andra delen (II) beskriver framtagandet och genomförandet av åtgärdsprogrammet med delar som rör målgrupp, aktörernas medverkan, hållbarhetslöften och uppföljning. Den tredje delen (III) består av de 17 föreslagna åtgärderna indelade i sex fokusområden. Varje åtgärd beskrivs med syfte och mål, potentiella aktörer, bakgrund samt ett antal förslag på aktiviteter. Avslutningsvis finns tre bilagor. Bilaga 1 beskriver arbetet med åtgärdsprogram för miljömål i Uppsala län, Färdplan för ett hållbart län, och kopplingen mellan detta program och de tre övriga. Bilaga 2 ger information om det svenska miljömålssystemet och Agenda 2030. Bilaga 3 ger en kortfattad beskrivning av länets naturmiljö.   



  8  I. Inledning  Bakgrund Biologisk mångfald minskar i en allt snabbare takt över hela världen. Växt- och djurliv hotas av ohållbar mark- och vattenanvändning, föroreningar, överutnyttjande av naturresurser, invasiva främmande arter och klimatförändringar. Utan mångfalden av arter med skilda funktioner är risken stor att ekosystemens förmåga att leverera ekosystemtjänster kraftigt reduceras, vilket utgör ett lika stort hot mot världens ekosystem och människans existens som klimatförändringarna.2 Ekosystemtjänster kallas alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår överlevnad, välfärd och livskvalitet. Biologisk mångfald är en förutsättning för att viktiga ekosystemtjänster inte ska förloras. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster har tydliga kopplingar till kulturmiljö- och friluftslivsvärden samt klimatomställning och klimatanpassning, vilka alla i sin tur är kopplade till människors hälsa och säkerhet. Människan har ett moraliskt och etiskt ansvar att inte utrota arter oavsett om de har en  direkt koppling till ekosystemtjänster eller inte. I det ligger att naturen har ett egenvärde som inte är avhängigt att människan har en direkt nytta av den, samtidigt som att det finns synergieffekter i vårt beroende av stabila ekosystem.  En förutsättning för biologisk mångfald är fungerande ekosystem och med det menas tillräckliga arealer av livsmiljöer med tillräcklig kvalitét. De kvaliteter som sammanställs inom grön infrastruktur är naturtyper, arter och ekosystemtjänster på land, i vatten och i övergångszoner mellan naturtyper. Dessa kvaliteter beskrivs på en regional nivå för olika naturtyper, så kallade värdekärnor. Värdekärnor är ofta naturliga miljöer och/eller miljöer med ett biologiskt kulturarv, vilka återfinns spridda i landskapet. Områden med hög koncentration av värdekärnor kallas värdetrakter. Med utgångspunkt från var värdetrakter för olika naturtyper är belägna i länet så kan åtgärdsprogrammet geografiskt rikta insatser för att bevara och utveckla biologisk mångfald där det finns goda förutsättningar att lyckas. Genom att utveckla redan befintliga värden riktas samhällsresurser dit de gör mest nytta. På så sätt kan olika aktörer bidra genom att anpassa sin verksamhet eller planering för att utveckla biologisk mångfald i länets landskap. Även om värdetrakter poängterar särskilt goda förutsättningar för åtgärdsarbete så kan åtgärdsarbete utanför värdetrakter också vara av stor vikt för att bevara och utveckla biologisk mångfald i länet.   2 IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. Ekosystem: Enhetlig del av landskapet med dess organismer och abiotiska (icke levande) delar. I begreppet ingår bland annat växter, djur och flöden av energi, näring och grundämnen. Biologisk mångfald: FN:s konvention om biologisk mångfald definierar biologisk mångfald som ett samlingsbegrepp som omfattar den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap. (Den omfattar inte bara den vilda naturen, utan också miljöer och arter som används av oss människor, exempelvis tamdjur och odlade växter.) Ekosystemtjänster: Ekosystemtjänster är den mångfald av tjänster som naturens ekosystem erbjuder och som används av människan. Ekosystemtjänster delas ofta in i fyra kategorier; försörjande som mat och vatten, reglerande som pollinering och vattenrening, kulturella som hälsa och upplevelsevärden samt stödjande som fotosyntes och bildning av jordmån. 



  9  Friluftsliv fyller en viktig funktion för biologisk mångfald genom sitt bidrag till att öka kunskapen och engagemanget för biologisk mångfald och hållbara livsstilar. När människor vistas i naturen växer förståelsen för ekologiska samband och att naturen är värd att bevara. Att vistas i naturen har även positiva effekter på människors fysiska och psykiska hälsa. När åtgärder och insatser görs för biologisk mångfald stärks ofta värden som även är viktiga för friluftslivet och vice versa. För att nå synergieffekter och kostnadseffektivitet kan åtgärdsarbete för biologisk mångfald ofta bedrivas i samarbete med åtgärdsarbete för att stärka friluftslivet.  Det finns en koppling mellan klimatförändring och förlust av biologisk mångfald. Ekosystem med en rik biologisk mångfald har en högre resiliens, med bättre förmåga att motstå samt anpassa sig till störningar som uppkommer till följd av ett förändrat klimat. En direkt effekt av klimatförändringen är att vegetationszoner flyttar norrut och att främmande arter som förut inte fanns i området konkurrerar ut inhemska arter. Ändrade konkurrensförhållanden kan även påverka inhemska arter så att vissa gynnas på bekostnad av andra. Vid ett varmare klimat kan även smittämnen komma att öka vilket kan påverka biologisk mångfald negativt. Ekosystemens förmåga att producera en mångfald av ekosystemtjänster är avgörande för klimatanpassning. Genom att knyta ihop klimatanpassningsarbetet med arbete för biologisk mångfald, men även med det regionala arbetet med energiomställning, kan många samordningsvinster genereras.3 Enligt FN:s vetenskapliga panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) rapport The global assessment of biodiversity and ecosystem services (2019) riskerar en halv till en miljon av dagens drygt åtta miljoner arter att utrotas i närtid om inte kraftfulla insatser sätts in.  IPBES rapport lyfter fram fem övergripande hot mot den biologiska mångfalden: 
• Mark- och vattenanvändning som leder till att livsmiljön för djur, växter och svampar försämras eller försvinner genom ohållbart jord- och skogsbruk, ändrad markanvändning eller fragmentering.  
• Direkt utnyttjande av naturresurser genom människans överutnyttjande i form av ohållbar jakt och fiske som inte ger utrymme för livskraftiga populationer. 
• Klimatförändringar ändrar livsvillkoren för många arter på ett snabbare och mer dramatiskt sätt än naturliga störningar.  
• Föroreningar, som direkt kan påverka förekomsten av djur, växter och svampar eller försämra deras fortplantningsförmåga.  
• Invasiva främmande arter, det vill säga att arter som har introducerats av människan och som orsakar problem för den inhemska biologiska mångfalden genom konkurrens om resurser, predation eller sjukdomar.4  I Sveriges senaste nationella statusrapportering till EU (2019) av bevarandestatus för olika arter och naturtyper framgår att endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av arterna mår bra.5 Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Resultatet som presenteras i den senast uppdaterade rödlistan, Rödlistade arter i Sverige 20206, visar sammantaget en viss försämring för Sveriges arter. Enligt rödlistan är de viktigaste negativa påverkansfaktorerna för Sveriges arter  3 Länsstyrelsen i Uppsala län (2014). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län, 2014:14 4 IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 5 Naturvårdsverket (2020). Arter och naturtyper – statusrapport, Hämtad från: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/arter-naturtyper-statusrapport/ 6 SLU, Artdatabanken (2020). Rödlistade arter i Sverige 2020.  



  10  avverkning av skogar med höga naturvärden samt igenväxning av öppna och halvöppna marker till följd av upphörd hävd.  Även i Naturvårdsverkets fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019 bedöms utvecklingen av ekosystemens återhämtning och biologisk mångfald huvudsakligen vara negativ i Sverige.7 Enligt rapporten är klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden två områden där det behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den negativa utvecklingen i miljön. Naturvårdsverket bedömer att det finns flera starka skäl att prioritera dessa områden i miljöpolitiken under de kommande åren. Rapporten lyfter bland annat fram behovet av helhetssyn på landskapet, lokal förankring samt ökad hänsyn till ekosystemtjänster vid beslut om mark- och vattenanvändning.  Länsstyrelsen bedömer att även Uppsala län förlorar biologisk mångfald, trots pågående restaurerings- och skyddsinsatser för att stärka områdesskydd och arters återhämtning.8 Bedömningen av utvecklingen för målen påverkas även av att naturens återhämtning i många fall är långsam varför effekten av genomförda åtgärder får genomslag först senare. Ett långsiktigt och kontinuerligt åtgärdsarbete är avgörande för att vända utvecklingstrenden för miljökvalitetsmålen i positiv riktning. För att förhindra förlusten av biologisk mångfalden i länet måste åtgärdstakten öka och den biologiska mångfalden värnas i hela landskapet, såväl i starkt människopräglade som i mer naturliga miljöer. En större andel av länets naturområden behöver skyddas och det behöver ske en omställning till ett jord- och skogsbruk som i högre grad bevarar och stärker den biologiska mångfalden. Arbetet för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald måste fortgå liksom en fortsatt utveckling av kunskapsunderlag och forskning inom området. Vid utveckling av länet måste det säkerställas att landskapets funktioner behålls så att en tillräcklig nivå av biologisk mångfald och nödvändiga ekosystemtjänster säkras nu och i framtiden. För att lyckas måste även hållbara konsumtionsmönster uppnås. Detta innebär långsiktiga och betydande utmaningar men även möjligheter. Exempelvis har stabila ekosystem bättre förmåga att dämpa negativa effekter av, och anpassa sig till, klimatförändringar och därmed begränsa effekterna av den globala uppvärmningen.9   Ansvaret för att värna och utveckla biologisk mångfald och ekossystemtjänster är delat mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Offentlig sektor har en möjlighet och ett ansvar att verka som föregångare och röja ny mark för att etablera arbetssätt och synsätt som skapar förutsättningar för biologisk mångfald och en övergripande ekologisk hållbarhet såväl som ekonomisk och social hållbarhet.  Situationen för biologisk mångfald är kritisk och behovet av kraftfulla åtgärder är därför stort för att skapa förutsättningar för mångfald och hållbarhet. Skogspolitik och EU:s jordbrukspolitik med stödsystem har satt ramarna för den markanvändning som är allmänt rådande idag. Värdet av goda förhandlingar för svensk naturvård vid gemensamma kompromisser på EU-nivå som innebär ställningstaganden för svensk jord- och skogspolitik är av stor vikt för arbetet med biologisk mångfald. Det är de nationella sektorsansvariga myndigheter som ansvarar för att driva på förhandlingarna om, och tillsynen av, hänsynsfullt brukande inom sina respektive områden. Dessa övergripande systembeslut på internationell och nationell nivå sätter även ramar för vad som kan åstadkommas genom ett regionalt åtgärdsprogram.   7 Naturvårdsverket (2019). Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Naturvårdsverket rapport 6865.   Naturvårdsverket (2020). Arter och naturtyper – statusrapport, Hämtad från: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/arter-naturtyper-statusrapport/ 8 Länsstyrelsen Uppsala län (2019). Regional årlig uppföljning av Miljökvalitetsmålen för Uppsala län.  9 Naturvårdsverket (2020). Konsekvenser för naturmiljö och ekosystem, Hämtad från: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Klimatet-i-framtiden/Effekter-i-Sverige/Konsekvenser-for-naturmiljo-och-ekosystem/ 



  11  Det regionala åtgärdsprogrammet bygger på och genomförs genom frivillighet utifrån olika aktörers möjlighet och rådighet. Programmet erbjuder därmed inga systemförändringar i sig, utan fyller en viktig funktion i att komplettera det nationella och internationella arbetet för biologisk mångfald. Arbetssättet utgör ett steg på vägen för att nå längre i arbetet med att nå miljömålen kopplade till biologisk mångfald i Uppsala län.    Syfte med åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder för att bevara och stärka den biologiska mångfalden i länet. En bibehållen biologisk mångfald är avgörande för att länets ekosystem ska fungera och leverera livsnödvändiga ekosystemtjänster. Ambitionen är att åtgärdsprogrammet ska vara ett användbart verktyg för aktörer på både regional och lokal nivå. Åtgärdsprogrammet ska: 
• ge exempel på konkreta aktiviteter i arbetet med ekosystem och biologisk mångfald 
• ge vägledning och stöd för att prioritera aktiviteter och utvecklingsinsatser 
• stimulera till ökad samverkan i miljöarbetet mellan aktörer i länet 
• bidra till att användning av länets naturresurser inte ger en negativ påverkan på biologisk mångfald 
• inspirera till innovation och utveckling inom området 
• leda till en ambitionshöjning i arbetet så att en tillräcklig nivå av biologisk mångfald och nödvändiga ekosystemtjänster säkras i länet nu och i framtiden.  Åtgärdsprogrammet utgör en del av det samlade arbetet för att bevara och stärka biologisk mångfald i Uppsala län. Förhoppningen är att så många aktörer som möjligt kan se sin del i åtgärdsarbetet både inom områden där man redan bedriver åtgärdsarbete och inom nya och närliggande områden. Arbetet är tänkt att integreras i aktörernas ordinarie planering och verksamhet, vilket skapar drivkraft och undviker dubbelarbete.  Programmet omfattar åtgärder och aktiviteter som kan påbörjas och genomföras av aktörer verksamma i länet under programperioden 2020–2023 samt har en förväntad positiv effekt på biologisk mångfald som huvudsyfte. Även om detta åtgärdsprogram endast sträcker sig till 2023 kommer åtgärderna att fortsätta vara betydelsefulla i kommande åtgärdsprogram.   Biologisk mångfald i det svenska miljömålssystemet  De svenska miljömålen ska vara politiskt vägledande och består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Miljömålen är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Åtgärderna som beskrivs i åtgärdsprogrammet bidrar därmed till genomförandet av ett flertal av FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 såväl som flera av de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet. I tabell 1 finns en sammanställning över de mål inom Agenda 2030 och det svenska miljömålssystemet som åtgärderna främst bidrar till. Mer information om de svenska miljömålen, miljömålssystemet och Agenda 2030 återfinns i bilaga 2. För varje miljömål har regeringen fastställt preciseringar som förtydligar målen, vilka används i det löpande uppföljningsarbetet. I arbetet med ekosystem och biologisk mångfald kompletterar generationsmålet de nationella miljökvalitetsmålen genom att omfatta miljöpåverkan utanför 



  12  Sveriges gränser, den indirekta påverkan som vår konsumtion har på ekosystem och biologisk mångfald i andra länder genom produktion av varor, turism och handel med hotade växter och djur.  Inom miljömålssystemet har regeringen beslutat om ett antal etappmål vilka utgör steg på vägen för att nå miljömålen. Tio etappmål för biologisk mångfald har beslutats, se bilaga 2. Sammantaget beskriver de tio etappmålen behovet av ökad kunskap inom området och behov av en ökad samsyn och helhetssyn på markanvändningen utifrån grön infrastruktur och ett landskapsperspektiv. För flertalet av etappmålen har slutdatum passerat men inom samtliga mål bedöms fortsatt arbete vara viktigt för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen, generationsmålet, samt de internationella målen med koppling till biologisk mångfald.10  Ett rikt växt och djurliv ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”11 Preciseringarna för Ett rikt växt- och djurliv omfattar bland annat att säkerställa en god bevarandestatus av arter och naturtyper samt att underlätta för arters anpassning till ett förändrat klimat. Vikten av en fungerande grön infrastruktur betonas där fragmentering av populationer och livsmiljöer inte får ske. Det biologiska kulturarvet ska förvaltas så att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och biologisk mångfald ska värnas, bibehållas samt vara tillgänglig för alla.  Levande sjöar och vattendrag  ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”12 Preciseringarna av Levande sjöar och vattendrag omfattar bland annat att sjöar och vattendrag ska ha en god ekologisk och kemisk status. Naturliga vattenflöden och vattennivåer ska bibehållas och möjliggöra goda spridningsvägar för växter- och djur. Vattenlevande arter ska ha en gynnsam bevarandestatus och viktiga ekosystemtjänster ska vidmakthållas. Natur- och kulturmiljövärden ska bevaras och förutsättningar ska finnas för ett fortsatt bevarande samt utveckling av dessa värden. Fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv ska värnas.    Hav i balans samt levande kust och skärgård ”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”13  10 Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet (2016). Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Kontrollstation 2016. Ds 2017:32.  11 Riksdagens definition av miljömålet, https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/ 12 Riksdagens definition av miljömålet, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/ 13 Riksdagens definition av miljömålet, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/ 



  13  Preciseringarna av Hav i balans samt levande kust och skärgård omfattar bland annat att kust-och havsvatten ska ha en god fysikalisk, kemisk och biologisk miljöstatus. Kustnära miljöer ska präglas av en rik biologisk mångfald, naturligt förekommande fiskarter och andra havslevande arter ska fortleva i livskraftiga bestånd samt viktiga ekosystemtjänster ska vidmakthållas. Natur- och kulturvärden ska bevaras och utvecklas. I dessa miljöer ska även värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv värnas och bibehållas.  Myllrande våtmarker ”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”14 Preciseringarna av Myllrande våtmarker omfattar bland annat att våtmarker av alla typer ska finnas representerade i hela landet inom sina naturliga utbredningsområden. Våtmarker ska återskapas, i synnerhet där aktiviteter som exempelvis dränering och torvtäkter har medfört förlust och fragmentering av våtmarker och arter knutna till denna miljö. Våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv ska bevaras och utvecklas. Våtmarkernas värde för friluftsliv ska värnas och bibehållas.  Levande skogar ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."15  Preciseringarna av Levande skogar omfattar bland annat att skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer ska bibehållas. Samtliga naturgeografiska regioner ska bevaras och arter ska ha möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden. Natur- och kulturmiljövärden i skogen ska bevaras och utvecklas. Skogens värde för friluftsliv ska värnas och bibehållas.  Ett rikt odlingslandskap ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”16  Preciseringar av Ett rikt odlingslandskap omfattar bland annat att åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer ska bibehållas. Vidare ska jordbruksmaken ha så pass låga halter av föroreningar att ekosystemens funktioner, biologiska mångfald och människors hälsa inte hotas. Odlingslandskapet ska vara öppet och variationsrikt. Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel ska bevaras eller förstärkas. Odlingslandskapets värde för friluftsliv ska värnas och bibehållas.   14 Riksdagens definition av miljömålet, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/ 15 Riksdagens definition av miljömålet, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/ 16 Riksdagens definition av miljömålet, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/ 



  14  God bebyggd miljö ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”17 Preciseringarna av God bebyggd miljö omfattar bland annat att en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur ska utvecklas både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar, verksamheter och vid användning, förvaltning samt omvandling av befintlig bebyggelse. Det ska finnas natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen som är tillgänglig för alla. Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt och primärt ska förnybara energikällor användas.18  Kopplingar till internationella mål för ekosystem och biologisk mångfald FN:s konvention om biologisk mångfald är en del av ett brett och etablerat internationellt arbete för bevarande av biologisk mångfald.19 Kopplat till konventionen finns en strategisk plan för att skydda biologisk mångfald och ekosystem, Nagoyaplanen. Planen innehåller 20 specifika delmål, de så kallade Aichimålen, som gäller fram till år 2020.20 För att implementera FN:s konvention antog EU 2011 en gemensam strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, vilken uppdaterades 202021. Målen för EU:s nya strategi för biologisk mångfald handlar bland annat om utökat och effektivare skydd för land- och vattenområden samt att återställa skadade livsmiljöer på land och i vatten. Detta ska uppnås bland annat genom att öka det ekologiska jordbruket, hejda minskningen av pollinerande insekter, halvera användningen av bekämpningsmedel och återställa vattendrag till naturligare flöden.  De internationella målen för biologisk mångfald omhändertas inom ramen för det svenska miljömålssystemet. Figur 1 illustrerar sambanden mellan arbetet med biologisk mångfald på internationell, nationell samt regional och lokal nivå.   17 Riksdagens definition av miljömålet, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/ 18 Sveriges miljömål (2020). Hämtad från: https://www.sverigesmiljomal.se/ 19 United Nations (1992). Convention on Biological Diversity.  20 Regeringskansliet (2020). Informationsmaterial: Mål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Hämtad från: https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/03/m2014.03/ 21 Europeiska kommissionen (2020). EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives.    



  15   Figur 1.  Schematisk bild över internationella och nationella planer och mål samt deras koppling till åtgärdsarbete på regional och lokal nivå. Konventionen om biologisk mångfald tydliggörs i Nagoyaplanen och Aichimålen och dessa ligger till grund för målen i EU:s strategi för biologisk mångfald. EU:s strategi utgör inriktningen för de delar av miljömålssystemet som har koppling till ekosystem och biologisk mångfald (miljökvalitetsmål, etappmål och generationsmålet). Aichimålen utgör en grund för de mål som rör biologisk mångfald inom de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. De globala hållbarhetsmålen omhändertas nationellt inom det svenska miljömålssystemet. Det regionala åtgärdsprogrammet utgår från prioriterade insatsområden som lyfts fram i dessa internationella och nationella planer och mål.  Avgränsningar och kopplingar till andra underlag och program Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald har en viktig strategisk funktion i det regionala arbetet för att skapa hållbara ekosystem genom att bevara och stärka biologisk mångfald. Det relaterar till internationella överenskommelser och strategier samt till det svenska 



  16  miljömålssystemet och FN:s globala hållbarhetsmål. Programmet är tänkt som ett komplement och i vissa fall en förstärkning till både nationella åtgärdsprogram, exempelvis åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP)22, samt till regionala handlingsplaner och strategier, och i förkommande fall även till lokala initiativ och handlingsplaner. De viktigaste regionala dokumenten och handlingsplanerna som påverkar arbetet samt dess kopplingar till åtgärdsprogrammet beskrivs här. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 23 är en övergripande och långsiktig strategi som pekar ut inriktningen för den regionala utvecklingen för Uppsala län. Strategin är under revidering och en uppdaterad RUS planeras att fastställas 2021. Den uppdaterade strategin föreslås även fungera som en övergripande Agenda 2030-strategi för länet, och ska säkerställa en regional utveckling i linje med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald förstärker och kompletterar RUS genom sitt bidrag till genomförandet av den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 där åtgärdsprogrammet regionaliserar, samordnar och konkretiserar åtgärdsarbetet för att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.   Kunskapsunderlaget Ansvarsarter och naturtyper i Uppsala län24 pekar ut ett antal hotade arter och naturtyper som återfinns i Uppsala län men som i stor utsträckning försvunnit i andra delar av landet. Underlaget beskriver 212 ansvarsarter och 14 ansvarsnaturtyper samt deras behov. Dessa representerar regionalt värdefulla naturliga miljöer och/eller biologiskt kulturarv. Att rikta resurser för att bevara dessa hotade arter och miljöer är ett effektivt sätt att bevara och utveckla biologisk mångfald i länet då de även skapar goda förutsättningar för många icke hotade arter. Dokumentet utgör ett viktigt kunskapsunderlag för åtgärdsprogrammet samt vid genomförandet av flera åtgärder.   Handlingsplanen Grön infrastruktur i Uppsala län25 är ett kunskapsunderlag för långsiktig planering och prioritering av insatser från olika aktörer som leder till att säkra ekosystemtjänster, förbättra måluppfyllelse för miljökvalitetsmål samt möjliggöra anpassningar till ett förändrat klimat. Det fortsatta arbetet med grön infrastruktur planeras att ske integrerat med det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald.   Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Uppsala län26 är en vägledning som hjälper länet att aktivt möta klimatförändringen, att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle. Handlingsplanen är för närvarande under revidering.  Det finns tydliga synergieffekter i att knyta samman arbete för biologisk mångfald med klimatanpassningsarbetet för att uppnå en ökad resiliens mot störningar som uppkommer till följd av ett förändrat klimat i länet.  Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet27 syftar till att utveckla landsbygderna i länet genom målstyrd fördelning av stöd och ersättningar. I handlingsplanen finns tydliga målsättningar att återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jordbruks- och skogslandskapet vilket stödjer genomförandet av flera av åtgärdsprogrammets åtgärder.   22 Läs mer om nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper på Naturvårdsverkets webbplats, https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Atgardsprogram-for-hotade-arter 23 Region Uppsala (2017). Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län.  24 Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03. 25 Länsstyrelsen i Uppsala län (2019). Grön infrastruktur i Uppsala län, 2019:03. 26 Länsstyrelsen i Uppsala län (2014). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län, 2014:14 27 Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2015:04.   



  17  Den regionala handlingsplanen Ät Uppsala län - handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig Livsmedelsproduktion 28 bidrar till måluppfyllelsen i länets regionala utvecklingsstrategi för livsmedelsproduktion. Handlingsplanen innehåller målsättningar om långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion vilket har en tydlig koppling till bevarad biologisk mångfald. Handlingsplanen genomförs genom arbete inom olika tematiska områden där teman inom exempelvis upphandling samt hållbar livsmedelsproduktion kopplar till genomförandet av flera av åtgärdsprogrammets åtgärder.   Åtgärdsprogrammet är det andra av fyra planerade program inom Färdplan för ett hållbart län, se bilaga 1. Programmen har en stark koppling till varandra och de bidrar i vissa fall till att nå samma miljömål. Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald har tydliga kopplingar till såväl åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan29 som till kommande program om vatten och samhällsutveckling då klimatförändringar, exploatering av mark och vatten, föroreningar och överutnyttjande av resurser alla utgör de största hoten mot biologisk mångfald. Det finns synergieffekter och ibland motsättningar mellan måluppfyllelser för olika miljömål. I genomförandet av samtliga åtgärdsprogram är det av stor vikt att hålla ett brett hållbarhetsperspektiv så att inte genomförandet av åtgärder inom ett program får en negativ påverkan på andra delar av åtgärdsarbetet.   En avgränsning mot kommande åtgärdsprogram inom temaområde vatten har gjorts. Avgränsningen innebär att åtgärder och aktiviteter med främsta syfte att höja vattenkvalitén, exempelvis genom att minska övergödning och miljöföroreningar i länets vattenmiljöer, kommer att omhändertas inom åtgärdsprogrammet för vatten, även om de också ger positiva effekter för biologisk mångfald. Denna avgränsning syftar till att minska överlapp mellan programmen. Läs mer i avsnittet fokusområde vattenlandskapet.  Utgångspunkter och fokusområden för åtgärdsprogrammet  De insatsområden som beskrivs som prioriterade att arbeta med för att bevara och stärka biologisk mångfald utifrån nationella och internationella underlag och strategier30 bedöms vara prioriterade att arbeta med även i Uppsala län. Mot bakgrund av detta blir åtgärdsprogrammets förslag på åtgärder och aktiviteter en regionalisering av etablerade internationella och nationella strategier för biologisk mångfald. Utgångspunkter Åtgärderna i programmet kan knytas till fem viktiga utgångspunkter från nationella och internationella strategier: 
• Ökad förståelse för biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster 
• En mer hållbar markanvändning med bibehållna ekosystem 
• Effektiva åtgärder med utgångspunkt i hotade arter och naturtypers behov utifrån ett landskapsperspektiv  
• Stärkt skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden 
• Minskad påverkan på biologisk mångfald från konsumtion   28 Länsstyrelsen i Uppsala län (2018). Ät Uppsala län - handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion., diarienummer 604-5750-2018. 29 Länsstyrelsen i Uppsala län (2019). Färdplan för ett hållbart län – Åtgärder för minskad klimatpåverkan 2019:4. 30 Avser Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen (2019), Svensk strategi och etappmålen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (2014), IPBES rapport (2019), EU:s strategi för biologisk mångfald (2020) 



  18  En beskrivning av respektive utgångspunkt ges nedan. Ökad förståelse för biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster Förståelse för betydelsen av biologisk mångfald och dess värde för att skapa ekosystemtjänster är centralt i åtgärdsprogrammet. En grundläggande princip är att ekosystem alltid ska kunna producera en mångfald av ekosystemtjänster. En förutsättning för genomförandet av åtgärdsprogrammet är en grundläggande kunskap om den aktuella problematik som ligger bakom olika hot och åtgärdsbehov samt den nytta direkta och indirekta ekosystemtjänster ger. I samtliga fokusområden handlar därför många aktiviteter om kunskapsuppbyggnad på olika sätt. Den avvägning som kan behöva göras i enskilt fall mellan ekosystemtjänster och andra värden, är inte något som omhändertas i åtgärdsprogrammet. Då kunskap är levande och i kontinuerlig utveckling kan behovet tillkomma för revidering och komplettering av kunskapsunderlag under pågående programperiod.  En mer hållbar markanvändning med bibehållna ekosystem Med hållbar markanvändning menas brukande som bevarar och stärker biologisk mångfald och fungerande ekosystem så att de kan leverera en mångfald av ekosystemtjänster. Uppsala län är en mycket expansiv region och har sedan länge ett ökande behov av bostäder, infrastruktur och service. Samtidigt bedrivs ett modernt jord- och skogsbruk i länet. Sammantaget har detta bidragit till att livsmiljöer försvunnit och fragmenterats och att spridningsvägar för växter och djur försvagats. För att vända trenden behövs åtgärder som styr mot en mer hållbar markanvändning ur ett långsiktigt ekologiskt perspektiv. Det kan även innebära att med gemensamma ansträngningar återställa funktioner som kompenserar för tidigare ohållbar markanvändning. Det finns utmaningar som behöver hanteras för att kombinera en mer hållbar markanvändning med regionala mål för en ökad livsmedelsproduktion samt till en förväntad ökad efterfrågan på skogsråvara för att ersätta fossila råvaror. Inom åtgärdsprogrammets fokusområden för Vatten-, Skogs- och Jordbrukslandskapet samt inom fokusområde för Byggd miljö finns åtgärder med aktiviteter där länets aktörer ges möjlighet att påverka markanvändningen i en mer hållbar riktning. Effektiva åtgärder med utgångspunkt i hotade arter och naturtypers behov utifrån ett landskapsperspektiv Att rikta resurser för att bevara hotade arter och miljöer är generellt ett effektivt sätt att bevara biologisk mångfald i länet då de även skapar goda förutsättningar för flertalet icke hotade arter. I planering av fysiska aktiviteter i syfte att bevara och stärka biologisk mångfald i ett område krävs också kunskap om det berörda området och om det landskap som det är en del av. En förståelse för varför de kvaliteter som ska bevaras finns just i det aktuella området är därmed grundläggande i arbetet. I genomförandet av fysiska aktiviteter för biologisk mångfald förespråkar åtgärdsprogrammet ett arbetssätt som utgår ifrån ett landskapsperspektiv där prioriteringar görs utifrån länets ansvarsarter och ansvarsnaturtyper samt utifrån grön infrastruktur. Detta arbetssätt ökar förutsättningarna för att åtgärder görs på rätt plats för att bevara och stärka värdefull natur i länet.  Stärkt skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden Det finns områden på både land och i vatten som har miljövärden och kvaliteter som motiverar att de långsiktigt undantas från exploatering och brukande. Ett utökat skydd är därmed ett viktigt instrument för att långsiktigt bevara arter och värdefulla livsmiljöer. Att öka arealen skyddad mark, stärka skyddet samt utveckla skötseln i skyddade områden är särskilt viktigt i länets skogslandskap, i marina miljöer, i åsmiljöer och i tätortsnära natur. I arbetet med skydd av områden behövs ett ökat landskapsperspektiv genom grön infrastruktur för att stärka gröna och blå samband mellan skyddade områden och till omgivande miljöer. I arbetet med områdesskydd kan gamla metoder behöva ses över för att mer precist bevara regionala naturvärden och ekosystemtjänster. Inom åtgärdsprogrammets fokusområden för Vatten- Skogs- och Jordbrukslandskapet samt inom 



  19  fokusområde för Byggd miljö finns åtgärder med aktiviteter där länets aktörer ges möjlighet att bidra i arbetet för stärkt skydd. Minskad påverkan på biologisk mångfald från konsumtion Enligt forskning är överkonsumtion, särskilt i den rika delen av världen, en av huvudorsakerna till den snabba artförlusten.31 Konsumtion påverkar indirekt ekosystem och den biologiska mångfalden då produktion av varor och tjänster oftast är grundorsaken till förlust och försämringar av livsmiljöer till följd av förändrad markanvändning, överutnyttjande av naturresurser och till föroreningar via utsläpp till mark, luft och vatten. För att möta dessa utmaningar krävs en omställning där samhället anpassas för en mer hållbar utveckling och där beslut och beteenden styr mot hållbara produktionssätt och konsumtionsmönster. Inom åtgärdsprogrammets fokusområden Beteende och konsumtion finns åtgärder med aktiviteter där länets aktörer ges möjlighet att påverka och minska både sin egen verksamhets, och länsinvånarnas, negativa påverkan på biologisk mångfald från konsumtion.  Fokusområden Åtgärdsprogrammets åtgärder är indelade i sex fokusområden i syfte att skapa överblick över programmets åtgärder. Dessa fokusområden är: 
• Vattenlandskapet 
• Skogslandskapet 
• Jordbrukslandskapet 
• Invasiva arter 
• Byggd miljö 
• Beteende och konsumtion  Åtgärder inom fokusområdena överlappar delvis varandra, exempelvis i mosaiklandskap och i övergångszoner mellan olika naturtyper. Fokusområdet Invasiva arter är tvärsektoriellt och föreslagna aktiviteter kan genomföras inom samtliga övriga fokusområden. På motsvarande sätt har åtgärder inom fokusområde för Byggd miljö och Beteende och konsumtion tydliga beröringspunkter med flera av de övriga fokusområdena. De ovan beskrivna utgångspunkterna integreras i åtgärdsprogrammets sex fokusområden längre ner i rapporten.    31 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service, IPBES (u.å). Hämtad från: https://ipbes.net/ 



  20  II. Framtagande och genomförande Framtagande av åtgärdsprogrammet Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald har utarbetats av Länsstyrelsen i Uppsala län i bred samverkan med aktörer verksamma i länet. Under våren 2019 genomfördes två dialogmöten, så kallade åtgärdsverkstäder, med representanter från länets kommuner, Region Uppsala, universitet, näringsliv, regionala myndigheter samt regionala förbund och ideella organisationer.32  Målsättningen med åtgärdsverkstäderna var att gemensamt identifiera och formulera konkreta åtgärder som bidrar till att skapa hållbara ekosystem genom att bevara och stärka biologisk mångfald i länet. Under de två åtgärdsverkstädernas gruppdiskussioner togs ett stort antal åtgärdsförslag fram. Förslag och idéer har bearbetats och konkretiserats till 17 åtgärder som på olika sätt bidrar till att bevara och stärka biologisk mångfald i länet och globalt. Åtgärderna har förankrats i Uppsala läns Miljö- och klimatråd i november 2019 samt i maj 2020.  Utgångspunkten i arbetet har varit att åtgärder och aktiviteter i programmet ska kunna genomföras av en aktör som är verksam i länet och vara möjlig att påbörja och helst genomföra under programperioden 2020–2023.   Genomförande av åtgärdsprogrammet Åtgärder för olika aktörer Åtgärdsprogrammet samlar  åtgärder som identifierats som prioriterade att genomföra i länet utifrån regionala, nationella och internationella underlag och strategier33 kopplade till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Åtgärderna ger förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning till programmet av aktörer i hela länet. Förutsättningar och behov av åtgärder för biologisk mångfald ser olika ut i olika delar av länet och i olika delar av landskapet. De åtgärder och aktiviteter som presenteras i programmet är inte avsedda att genomföras generellt i länet utan ska ses som exempel på prioriterade insatser som kan och bör genomföras där behov överensstämmer med möjligheterna. Målet med genomförandet av programmets aktiviteter är inte alltid att maximera artrikedomen i varje område, utan att bevara och vårda det som är unikt och ursprungligt och gynna rätt arter i rätt miljö. Den kvalitativa aspekten i begreppet biologisk mångfald är i detta fall viktigare än den kvantitativa.  Samtliga åtgärder består av ett antal valbara aktiviteter som kan utföras inom ramen för åtgärden, där olika aktiviteter passar olika typer av aktörer. För samtliga åtgärder finns även valet att som aktör utforma egna aktiviteter med samma syfte som åtgärden eller genom att ytterligare konkretisera de befintliga aktiviteterna. Genom att erbjuda aktörer att utforma ytterligare aktiviteter öppnas  32 Deltagande organisationer vid åtgärdsverkstäder: Biotopia, Ekologigruppen AB, Ekologiska lantbrukarna, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Jägareförbundet Uppsala län, Knivsta kommun, LRF Mälardalen, Naturföretaget, Naturjouren, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Region Uppsala, Riksdagsledamot, SLU, SKB (Svensk kärnbränslehantering), Skogsstyrelsen, Svenska golfförbundet, Svenska rovdjursföreningen, Swerock AB, Tierps kommun, Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun, Uppsala svampklubb, Uppsala vatten AB, WSP Sverige AB, Östhammars kommun. 33 Avser Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län (2015), Grön infrastruktur i Uppsala län (2019), Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen (2019), Svensk strategi och etappmålen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (2014), IPBES rapport (2019), EU:s strategi för biologisk mångfald (2020)  



  21  möjligheter att löpande komplettera åtgärdsprogrammet med aktiviteter utifrån nya identifierade behov av exempelvis innovation och samverkan. Åtgärderna och aktiviteterna i programmet är inte inbördes prioriterade. Det är därför viktigt att aktörer gör en analys av vilka åtgärder som är möjliga att genomföra utifrån egna uppdrag och egen verksamhet. Utifrån respektive aktörs olika förutsättningar bör de åtgärder som ger störst förväntad effekt på miljön prioriteras i genomförandet. För kommuner är åtgärder inom fysisk planering viktiga att prioritera, men även i rollen som markägare har kommuner, liksom andra aktörer inom offentlig sektor, en viktig uppgift att bana väg för exempelvis hållbar markanvändning genom skötsel, ökat skydd och kunskapsspridning till samhällsmedborgare. Företag och näringsliv kan genom sin verksamhet gynna eller minska påverkan på biologisk mångfald samt skapa medvetenhet i sin marknadsföring. Ideella föreningar och stiftelser kan genom sin verksamhet skapa förutsättningar genom konkreta åtgärder och sprida goda exempel som gynnar hållbara ekosystem.   Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald antas av länsstyrelsen. Genomförandet drivs av aktörer verksamma i länet och bygger på att aktörer tecknar hållbarhetslöften med länsstyrelsen och därmed åtar sig att under programperioden genomföra åtgärder ur programmet. Utförande aktörer ansvarar själva för att antagna löften implementeras i den ordinarie verksamheten. Med detta arbetssätt förväntas åtgärdsprogrammet bidra till att öka takten i genomförandet av åtgärder i länet. Genomförandet av antagna hållbarhetslöften följs upp regelbundet. Programmet stimulerar även till ökad samverkan i åtgärdsarbetet där länets aktörer kan nå en större förändring genom att olika regionala och lokala aktörer arbetar tillsammans mot samma mål.  Åtgärderna i programmet utgör bara en del av det samlade arbetet med biologisk mångfald i Uppsala län och är steg på vägen för att nå de nationella miljömålen med koppling till biologisk mångfald.    Målgrupp Åtgärderna i programmet riktar sig till lokala och regionala aktörer som är verksamma i Uppsala län och har mandat att genom sin verksamhet agera för en stärkt biologisk mångfald. Exempel på aktörer som åtgärdsprogrammet främst riktar sig till: 
• Länets åtta kommuner inklusive kommunala bolag 
• Region Uppsala  
• Företag och näringsliv 
• Universitet och högskolor 
• Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor 
• Ideella organisationer och föreningar 
• Enskilda markägare 
• Stiftelser och förbund 
• Myndigheter 
• Länsstyrelsen i Uppsala län  För varje åtgärd föreslås aktörer eller aktörsgrupper som är lämpliga att genomföra åtgärden. Det utesluter inte att åtgärder genomförs av andra aktörer eller grupper i samhället. Enskilda individers val har också stor betydelse för biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet har dock inte allmänheten som en direkt målgrupp men det innehåller aktiviteter där aktörer riktar sig till allmänheten exempelvis genom kunskapsspridning och information.  



  22  Samverkan Samverkan mellan aktörer på olika nivåer och inom olika sektorer är en framgångsfaktor för att lösa många utmaningar kopplade till ekosystem och biologisk mångfald. Utmaningar för biologisk mångfald låter sig inte begränsas av ägogränser eller administrativa gränser. Det handlar exempelvis om att hitta effektiva sätt att bekämpa invasiva arter, att etablera funktionella spridningsnätverk i landskapet, eller att förstå hur den egna verksamheten både är beroende av och påverkar hållbara ekosystem och biologisk mångfald.  En del aktiviteter i programmet kan genomföras av enskilda aktörer, andra utförs i samverkan mellan flera aktörer. Målsättningen är att samverkan i åtgärdsarbetet så långt som möjligt integreras i redan befintliga nätverk och pågående samarbetsformer i länet. Samverkan kan även knyta an till det befintliga åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan.  Exempel på befintliga nätverk som kan användas för samverkan i åtgärdsarbetet: 
• Uppsala läns miljö- och klimatråd 
• Forum för Fysisk planering34 
• Nätverk för kommunernas miljöstrategier/ -samordnare35 
• Gröna gruppen36 
• Blågrönt nätverk37 
• Styrgrupp för smultronställen i naturen38 
• Nätverket för kommunekologer/kommunens naturvårdssakkunniga i Uppsala län39  
• Flertal nätverk inom arbetet med hotade arter med åtgärdsprogram 
• Skogsstyrelsens distriktsråd 
• Partnerskap för landsbygdsutveckling  Åtgärdsprogrammet kan bidra till att utveckla och stärka samverkan i befintliga nätverk. Det kan även synliggöra behov av ytterligare samverkansformer och till att skapa nya nätverk mellan aktörer i länet.  Hållbarhetslöften För att stärka genomförandet av åtgärdsprogrammet uppmanas länets aktörer att teckna hållbarhetslöften med länsstyrelsen. Därmed åtar sig aktören att genomföra åtgärder ur programmet under programperioden och att genomförandet följs upp regelbundet. För att möjliggöra uppföljning utformar aktörerna egna mål för de åtgärder och aktiviteter som omfattas av respektive aktörs hållbarhetslöfte. Antagna hållbarhetslöften kan med fördel implementeras i den ordinarie verksamheten. Nya aktörer kan ansluta sig till åtgärdsprogrammet och teckna hållbarhetslöften under hela programperioden. Tecknade löften publiceras på länsstyrelsens externa webbplats och gäller under hela programperioden.   34 Forum för Fysisk planering är ett samverkansforum inom samhällsplanering, infrastruktur samt kollektivtrafik och samlar tjänstepersoner i länets kommuner, Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala.  35 Nätverk för kommunernas miljöstrateger eller motsvarande, Länsstyrelsen är sammankallande. 36 Samverkansforum för länets kommuner, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen. Upplandsstiftelsen är sammankallande 37 Nätverk för handläggare på kommuner för samverkan kring blågröna frågor 38 Styrgrupp för arbete med smultronställen i naturen består av Upplandsstiftelsen (ordförande) och länets kommuner 39 Kunskapsforum för kommunekologer och naturvårdssakkunniga inom kommunerna i Uppsala län samt naturvårdsansvarig hos Region Uppsala. 



  23  Genom hållbarhetslöften tydliggörs och kommuniceras aktörers åtgärdsarbete.  Genom att synliggöra olika aktörers åtgärdsarbete ökar möjligheter till samverkan och effektivare resursutnyttjande i åtgärdsarbetet.  Aktörer kan med fördel samordna åtgärdsarbetet och därmed nå ett effektivare resursutnyttjande. Exempelvis kan flera kommuner och kommunala bolag eller en grupp aktörer med liknande verksamheter samverka kring samma aktiviteter och teckna liknande hållbarhetslöften.   Uppföljning av hållbarhetslöften och åtgärder Länsstyrelsen ansvarar för att årligen skicka en förfrågan till medverkande aktörer angående genomförandet av åtgärder i antagna hållbarhetslöften. Aktörerna följer upp genomförandet av sina respektive åtgärder utifrån de egna målen. Uppföljning av åtgärderna kommer att ske enligt GHPE-modellen40. Enligt GHPE-modellen klassas genomförandegraden av åtgärder i en graderad skala enligt följande: 
• G = Genomförd helt eller i huvudsak genomfört eller pågår kontinuerligt 
• H = Genomförd till hälften eller mer 
• P = Påbörjad men ännu inte gjort hälften 
• E = Inte påbörjad  En sammanställning av resultatet från den årliga uppföljningen av åtgärdsarbetet kommer att presenteras för Uppsala läns miljö- och klimatråd samt publiceras på länsstyrelsens webbplats. Sammanställningen kommer även att användas som underlag i den årliga regionala bedömningen av miljömålen som rapporteras till Naturvårdsverket.  De aktiviteter som föreslås i åtgärdsprogrammet förväntas ge en positiv effekt på den biologiska mångfalden. I den årliga uppföljningen följs dock inte åtgärdernas effekt upp då det saknas relevanta indikatorer och mätsystem för detta. Genomförda åtgärders effekter på miljön är ofta långsiktiga och därför inte mätbara från ett år till ett annat. Det är värdefullt med förslag kring utveckling av regional och nationell miljöövervakning som visar att åtgärder gör nytta. Detta kan utgöra en del av åtgärdsprogrammet i det fall aktörer med inriktning mot forskning och miljöövervakning medverkar i genomförandet av programmet. För vissa åtgärder kan enskilda aktörer mäta och följa upp effekten av en genomförd åtgärd kopplat till den egna verksamheten. Detta uppmuntras och i de fall det görs kan effekten följas upp och presenteras i den årliga uppföljningen. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att vid behov komplettera eller förtydliga delar av åtgärdsprogrammet under pågående programperiod. Efter avslutad programperiod görs en utvärdering av åtgärder och genomförande, kopplat till bland annat samverkan och effektivitet, som underlag för revidering av åtgärdsprogrammet inför en ny programperiod.   40 Stefan Lundvall (2015). Verktyg för uppföljning och utvärdering av åtgärder och projekt 2015:05, Länsstyrelsen i Jönköpings län. 



  24  Finansiering av åtgärder Åtgärdsprogrammets genomförande bygger på frivillighet och aktörer ansvarar för finansiering av de åtgärder som ingår i sina respektive hållbarhetslöften. Flera åtgärder kan genomföras genom prioriteringar i befintlig verksamhet, medan andra åtgärder kräver extra finansiering. Det finns möjligheter att söka bidragsfinansiering genom exempelvis lokala naturvårdsprojekt (LONA), lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) eller stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (NOKÅS).  För de statliga bidragsmedel som länsstyrelsen tilldelar sker en allokering av medel till åtgärder som svarar mot handlingsplanen för grön infrastruktur i Uppsala län och detta regionala åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald.  Som stöd för att hitta extra finansiering till åtgärdsarbete finns broschyren Var finns pengarna? – En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen41.   Jämställdhet och jämlikhet i arbete med biologisk mångfald En av grundstenarna för en hållbar utveckling är att integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i beslutsfattandet. Faktorer som medverkar till social hållbarhet är bland annat jämställdhet, delaktighet, inflytande, hälsa och livskvalitet. I arbete med ekosystem och biologisk mångfald bör ansvarig utförare alltid integrera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv vid planering och genomförande av åtgärder. En viktig del av det arbetet är att i eventuella förstudier och analyser ta hänsyn till variabler så som exempelvis kön, ålder, ekonomisk ställning och funktionsnedsättning. Då synliggörs skillnader mellan till exempel livsvillkor, beteenden, konsumtion samt mäns och kvinnors behov. Tillgång till artrik och varierad närnatur ger alla människor, oavsett ålder, härkomst, kön och så vidare, möjlighet att uppleva biologisk mångfald samtidigt som det skapar möjligheter för rekreation och rörelse. Detta leder i sin tur till ökade förutsättningar för en stimulerande och variationsrik närnatur för alla. Det ökar också möjligheterna till förståelse för betydelsen av biologisk mångfald och hållbara ekosystem. Att integrera detta arbetssätt i åtgärdsarbetet för ökad biologisk mångfald kan exempelvis göras genom att: - Genomföra riktade informationsinsatser anpassade för olika målgrupper, exempelvis barn och unga, äldre, villaägare, naturovana grupper eller restaurangbesökare.   - Målgruppsanpassa information genom att exempelvis tänka på hur, var och i vilket format olika grupper bäst kan nås, exempelvis genom att erbjuda information på minoritetsspråk eller på lätt svenska.  - Tillämpa ett inkluderande förhållningssätt vid inbjudningar och kallelser till informationsträffar och nätverk, exempelvis genom att kommunikation och lokaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.   41 Var finns pengarna – En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen (2019). Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats. https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/ovriga/var-finns-pengarna.html 



  25  - Tillgängliggöra naturen för alla då vistelse i naturen skapar engagemang och ökar förståelsen för vikten av biologisk mångfald. Detta ger samtidigt positiva mervärden i form av ökad livskvalitet, hälsa och välbefinnande vilket minskar psykisk ohälsa, fysiska besvär och sjukdomar till följd av beteende och livsstil.  - Motverka och ifrågasätta stereotypa föreställningar om exempelvis livsstil och konsumtionsmönster i kommunikationsinsatser i form av bild, text och språk kopplat till åtgärdsarbete så att olika målgrupper nås och känner igen sig i kommunikationen. Detta möjliggör att fler grupper kan ta del av information kopplat till arbetet med biologisk mångfald och olika gruppers behov och intressen kan tas tillvara.  - Säkerställa att föreningslivet och de invånare som berörs av aktuella insatser ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Det kan exempelvis handla om att genomföra samråd eller fokus- och referensgrupper med föreningslivet eller specifika målgrupper som barn och äldre. Det kan också handla om att aktivt bjuda in föreningslivets aktörer till relevanta nätverk och konferenser.   



  26  III. Åtgärder Åtgärder inom fokusområde vattenlandskapet Den biologiska mångfalden i och i anslutning till vattenmiljöer är hög. Artrikedomen är större exempelvis i vatten med naturliga flöden, längs opåverkade stränder med omgivande svämplan, på opåverkade bottnar samt i vatten med god vattenkvalitet.  Sjöar, vattendrag, hav och våtmarker ger oss tillgång till ekosystemtjänster som dricksvatten, livsmedelsproduktion och bevattning inom jordbruket. Vatten i landskapet fungerar som naturliga reningsverk som minskar övergödning och bryter ner giftiga ämnen. Våtmarker kan även binda och lagra kol samt jämna ut vattenflöden i avrinningsområdet vilket bidrar till bildandet av grundvatten samt minskar risken för översvämningar. Vattenmiljöer spelar en viktig roll för rekreation och friluftsliv och därmed för människors hälsa och välbefinnande.  Den mångfald av arter som finns i och i nära anslutning till olika typer av vattenmiljöer är ett resultat av samspelet mellan områdets geologi, naturhistoria, kulturhistoria och klimat. Mänsklig påverkan i form av exempelvis bete och slåtter på strandängar har i vissa fall historiskt utgjort en förutsättning för variationen av arter. Djur och växter i vattnet påverkas idag i stor utsträckning av mänsklig aktivitet och förändrade eller förstörda livsmiljöer är ett stort problem som medför minskad artrikedom både i sötvatten, hav och våtmarker såväl globalt som i Uppsala län.  Biologisk mångfald i länets vattenmiljöer minskar till följd av olika typer av fysisk påverkan. Sänkta sjöar, utdikade våtmarker och uträtade, kanaliserade och uppdämda vattendrag har gett förbättrade förutsättningar för livsmedels- och virkesproduktion inom jord- och skogsbruket samt för vattenkraft, men har samtidigt resulterat i att många naturliga livsmiljöer har försvunnit med förlust av biologisk mångfald som följd. Biologisk mångfald i vattenmiljöer påverkas även negativt av bland annat klimatförändring, övergödning, intensivt fiske och utsläpp av miljöfarliga ämnen. Invasiva främmande arter som exempelvis vattenpest, sjögull, kräftpest, vandrarmussla och mink utgör hot mot det inhemska växt- och djurlivet. Aktiviteter med målsättningen att minska förekomst och spridning av invasiva främmande arter finns samlade under åtgärd 10, Motverka invasiva främmande arter. För att skapa förutsättningar för att bevara kulturmiljövärden i vatten är det viktigt att åtgärder för biologisk mångfald planeras och anpassas så att den negativ påverkan på dessa värden minimeras, exempelvis vid utrivning av gamla dammar.  Åtgärder inom fokusområde Vattenlandskapet fokuserar främst på att bevara och återskapa hållbara livsmiljöer för arter i och i anslutning till vattenmiljöer. Det är särskilt prioriterat att genomföra aktiviteter i de artrika ansvarsnaturtyper som återfinns i och i anslutning till länets vattenmiljöer, exempelvis i kransalgssjöar, grunda vågexponerade hårdbottnar, små öar och skär, havsstrandängar, grunda trösklade havsvikar och i rikkärr. Det är även prioriterat med kunskapsuppbyggnad kopplat till livsmiljöer för vattenlevande växt- och djurarter, framför allt i marin miljö.   Åtgärder med främsta syfte att minska övergödning och miljöföroreningar i länets vattenmiljöer kommer att omhändertas i kommande åtgärdsprogram med temaområde vatten. Här kommer även åtgärder kopplat till grundvatten att tas om hand. Denna avgränsning har helt och hållet en praktisk Vatten i form av såväl sjöar, vattendrag och havet som våtmarker och småvatten är viktiga livsmiljöer för en mängd djur- och växtarter. Det finns arter som lever hela sitt liv i vatten, under vattenytan, medan andra arter är beroende av vattenmiljöer för födosök eller reproduktion.  



  27  orsak för att hantera utformningen av färdplanen i flera åtgärdsprogram utan att skapa onödigt överlapp mellan programmen.  Åtgärder som är prioriterade att genomföra inom fokusområde Vattenlandskapet är: 
• Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag 
• Bevara värdefulla livsmiljöer i marin miljö 
• Bevara och återskapa våtmarker     



  28  Åtgärd 1. Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag Syfte och mål Åtgärdens syfte är att återskapa hållbara livsmiljöer för arter som lever i och i anslutning till länets sjöar och vattendrag som är påverkade av sjösänkning, dämmen och andra typer av fysisk påverkan.  Målet är att öka antalet insatser för att återskapa naturligare flöden och livsmiljöer i och i anslutning till länets sjöar och vattendrag.   Potentiella aktörer Vattenregleringsföretag, VA-organisationer, länsstyrelsen, kommuner, Region Uppsala, Upplandsstiftelsen, universiteten, Skogsstyrelsen, LRF, skogsnäringen, markägare och ideella föreningar (exempelvis vattenvårdsförbund). Bakgrund Sjöar och vattendrag, så kallade limniska miljöer, behöver strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i en grön och blå infrastruktur. Den biologiska mångfalden i och i anslutning till länets sjöar och vattendrag skulle generellt gynnas av restaureringar i syfte att återställa naturligare vattenflöden, exempelvis svämplan, i reglerade vattendrag och sänkningspåverkade sjöar. På många håll har markägare, vattenvårdsförbund och kommuner genomfört eller planerat för åtgärder i detta syfte.  Av länets vattendragsförekomster är mer än 70 procent av den totala sträckan direkt påverkad av grävningar och uträtningar42 i syfte att öka produktionen inom jordbruket. Länets vattendrag är även i stor utsträckning uppdämda men idag finns få kraftverk för elproduktion. Långa kanaliserade sträckor och vandringshinder i form av anlagda dämmen leder till en fragmentering av vattenlandskapet vilket innebär försämrade livsmiljöer för såväl vatten- som landlevande arter. Ett exempel på detta är lekvandrande fisk som är beroende av fria vandringsvägar för sin reproduktion. Fysisk påverkan från dammar utgör idag ett av de främsta hoten mot biologisk mångfald i länets vattenlandskap. Under de kommande 20 åren ska alla vattenkraftverk förses med moderna miljövillkor enligt den Nationella planen för omprövning av vattenkraften som tagits fram av nationella myndigheter. Syftet med planen är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. För Uppsala läns del gäller detta kraftverken i Dalälven, Fyrisån, Örsundaån, Tämnarån och Sagån.  Av de cirka 200 sjöar som fanns i Uppsala län i början av 1800-talet har nästa alla sänkts och ungefär hälften har helt torrlagts till förmån för ökade arealer jordbruksmark. De opåverkade sjöarna fungerar bättre som utjämningsmagasin då vattennivån sänks långsammare och därmed minskar risken för översvämningar och torrlagda vattendrag. Många av länets sänkta sjöar är även näringsrika och detta leder i många fall till perioder av syrgasbrist vilket påverkar den biologiska mångfalden negativt.  Ekologiskt funktionella kantzoner mot omgivande marker är viktiga för den biologiska mångfalden och saknas längs med många av länets sjöar och vattendrag. I många fall ligger åkermark, kraftigt påverkad skogsmark eller hårdgjord mark i direkt anslutning till vattnet utan någon buffrande kantzon. Hos en ekologiskt funktionell kantzon är gränsen mellan vattendraget och omgivande mark utformad så att det blir särskilt gynnsamt för livet i vattendraget. Träd, buskar och annan vegetation motverkar erosion och har en temperaturreglerande funktion genom beskuggning. Kantzonernas växtlighet utgör också viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för både växter och djur. Den tillför  42 Vatteninformationssystem Sverige, VISS (2020). Hämtad från: https://viss.lansstyrelsen.se/  



  29  även viktig näring till vattenlevande organismer genom nedfallande blad, grenar och insekter. Mark och växter i kantzonen filtrerar och renar vattnet från bland annat tungmetaller och näringsämnen innan det rinner ut i vattendraget.   Samtliga stränder, oavsett storlek och tillgång på vatten, omfattas av strandskydd som syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandzonen utgör en produktiv del av sjöar och vattendrag där störningar i form av exempelvis markarbeten, klippning av vass och rensning kan göra stor skada för vattenlevande växter och djur. Att återskapa naturliga flöden och meandrande vattendrag har stor positiv påverkan på såväl biologisk mångfald som transport av näringsämnen. Att välja rätt tidpunkt på året vid arbete i vattenmiljöer, att ha kunskap om biologiska värden i vatten och olika typer av hänsynstagande är viktiga förutsättningar för att gynna den biologiska mångfalden och skapa funktionella och hållbara vattenekosystem.   Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Genomföra kunskapshöjande aktivitet om insatser som gynnar biologisk mångfald i limniska miljöer riktat mot kommuner och markägare. Exempelvis anordna vattendragsvandringar och träffar om vatten i landskapet.  b. Sammanställa och tillgängliggöra underlag som visar var det är prioriterat att genomföra restaureringar av sjöar och vattendrag. c. Återskapa naturliga flöden i vattendrag, exempelvis genom att återställa översilningsytor och svämplan. d. Kartlägga var det är särskilt prioriterat att anlägga ekologisk funktionella kantzoner. e. Anlägga ekologiskt funktionella kantzoner med naturlig vegetation där det är särskilt prioriterat och skapa naturligare miljöer längs stränder där det är möjligt.  f. Utreda möjligheterna att bredda skydds- och kantzoner mot åkermark, särskilt i områden med behov av bredare strandzon och där friluftslivet kan gynnas. g. Skapa fler lekplatser i vattendrag genom att återskapa naturliga bottenstrukturer, till exempel öka mängden död ved och större stenar. h. Sammanställa och tillgängliggöra underlag för prioritering av åtgärder kopplat till dammar och vandringshinder ur både ett natur- och kulturvärdesperspektiv. i. Skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vandringsberoende arter i vattendrag med vandringshinder. j. Genomföra informationsinsatser för att motverka olagligt fiske på leklokaler för hotade fiskarter, exempelvis asp. k. Genomföra aktivitet för att öka kunskapen om länets ansvarsnaturtyp kransalgssjöar och ansvarsarter kopplade till sjöar och vattendrag. l. Anlägga dagvattendammar för rening av dagvatten som även gynnar biologisk mångfald. m. Utveckla rutiner för ärendehantering och tillsyn kopplat till strandskydd. n. Förbättra rutiner för handläggning, uppföljning och tillsyn av vattenverksamheter. o. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.    



  30  Åtgärd 2. Bevara värdefulla livsmiljöer i marin miljö  Syfte och mål Åtgärdens syfte är att bevara och minska negativ påverkan på värdefulla livsmiljöer för arter som lever i och i anslutning till marina vattenmiljöer. Målet är att öka kunskapen om värdefulla marina miljöer i länet samt öka antalet insatser för att bevara dessa. Potentiella aktörer VA-organisationer, länsstyrelsen, kommuner, Region Uppsala, Upplandsstiftelsen, universiteten, Skogsstyrelsen, LRF, skogsnäringen, markägare och ideella föreningar (exempelvis vattenvårdsförbund). Bakgrund De variationsrika miljöerna längs länets kust har gett upphov till en unik biologisk mångfald. Grunda havsvikar med vegetationsklädda bottnar, grunda vågskyddade vikar, de kustmynnande vattendragens mynningsområden och en måttligt exploaterad kuststräcka utgör alla förutsättningar för viktiga livsmiljöer för många arter. Den grunda landhöjningskusten är unik, med stora områden präglade av strandförskjutning och avsnörning av grunda havsvikar. Vattenvegetationen är ofta rik i dessa så kallade laguner och särskilt utmärkande är de känsliga kransalgerna.  Tack vare en tidig uppvärmning på våren utgör lagunerna fina lek- och uppväxtmiljöer för fisk. Lagunerna genomgår en naturlig succession då de med tiden snörs av till glosjöar som sedan kan övergå till rikkärr eller sumpskogar. Längs med skyddade stränder finns havsstrandängar. De skiljer sig beroende på om de hävdas, störs av isskav eller är helt ohävdade. Liksom i de flesta andra kantzoner kan artrikedomen vara mycket hög.  Länets skärgård är varierad med ett stort antal skogklädda öar och exponerade skär, som ofta hyser en rik och skyddsvärd fågelfauna. De grunda, solbelysta hårdbottnarna karaktäriseras av ett produktivt växt- och djursamhälle. Sex av länets utpekade ansvarsnaturtyper finns bland länets marina miljöer och kustmiljöer, inklusive övergångsmiljöer mot land; grunda vågexponerade hårdbottnar (vid exempelvis utsjöbankarna), små öar och skär i Östersjön, havsstrandängar, grunda trösklade havsvikar, rikkärr och kransalgssjöar. För mer information om dessa, se kunskapsunderlaget om ansvarsarter och ansvarsnaturtyper.43 Samtliga stränder, oavsett storlek och tillgång på vatten, omfattas av strandskydd som syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet bidrar till att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö men även till ett rikt friluftsliv.  Generellt hotas länets marina miljöer av övergödning, miljögifter, oljeutsläpp, klimatförändringar, främmande arter och av intensivt fiske. Skärgård och kustnära miljöer påverkas av exploatering, muddring, fritidsbebyggelse samt fartygs- och småbåtstrafik, vilket exempelvis leder till uppgrumling av sediment och skador på bottenmiljöer. Landhöjningen innebär att många hamnanläggningar och farleder blir för grunda och det uppstår behov av muddring och bortsprängning av trösklar. Sammantaget kan detta leda till förändringar eller förlust av värdefulla livsmiljöer.44  Det råder en generell kunskapsbrist där livsmiljöer i havet är sämre kända än många miljöer på land bland annat när det gäller utbredning av marina livsmiljöer, spridningsmönster för marina arter och  43 Länsstyrelsen i Uppsala län, Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Länsstyrelsens meddelandeserie 2015:03 44 Moksnes, P. O., Eriander, L., Hansen, J., Albertsson, J., Andersson, M., Bergström, U., ... & Lindgren, F. (2019). Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige. 



  31  effekter av miljöförändringar. Uppsala län saknar idag ett heltäckande underlag för att kunna arbeta fram tillförlitliga värdetrakter och beskrivningar av den marina gröna infrastrukturen. Kartering av de marina bottenmiljöerna i Uppsala län pågår som en del i det fortsatta arbetet med grön infrastruktur, detta underlag kan sedan användas för att klassa naturvärden och identifiera värdekärnor. Negativ påverkan på marina miljöer till följd av belastning av näringsämnen och miljöföroreningar kommer att omhändertas i kommande åtgärdsprogram med temaområde vatten.  Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Sammanställa och tillgängliggöra befintliga kartläggningar, inventeringar och kunskapsunderlag över marina naturmiljöer.  b. Upprätta ett planeringsunderlag över känsliga bottnar och lekplatser för fisk i marin miljö som stöd i handläggning av strandskyddsdispenser.  c. Genomföra kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktivitet för att minska negativ påverkan på biologisk mångfald i samband med olika typer av fysiska störningar, exempelvis rensning av vegetation och muddring.  d. Genomföra informationsinsats för hur bryggor kan konstrueras för att minska negativ påverkan på biologisk mångfald.  e. Minska påverkan vid exploatering genom exempelvis miljövänlig konstruktion av bryggor och förankringsbojor eller genom att välja rätt tidpunkt och minimera uppgrumling vid muddring och dumpning. Extra viktigt i grunda vågskyddade områden. f. Kartlägga och prioritera behovet av restriktioner gällande exempelvis båttrafik, muddring och andra typer av verksamhet i vatten i känsliga marina områden.  g. Införa begränsningar för motorbåtstrafik, båtars hastighet och storlek i de känsligaste och mest prioriterade marina områdena, till exempel i grunda vegetationsrika vikar. h. Använda miljövänlig teknik för att minska utsläpp av förorenande ämnen som exempelvis biocider från fritidsbåtar. i. Utveckla rutiner för handläggning, uppföljning och tillsyn av vattenverksamheter. j. Begränsa möjlighet till tillstånd för muddring och borttagande av trösklar där möjligheter finns att flytta hamnar och anläggningar längre ut i kusten. k. Genomföra en översyn av länets fågelskyddsområden för att identifiera och sammanställa viktiga fågelskär som saknar skydd. l. Genomföra minkjakt i fågelskyddsområden och andra områden som bedöms vara viktiga för fågellivet. m. Skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vandringsberoende arter i havsmynnande vattendrag. n. Motverka intensivt storskaligt fiske.  o. Verka för att skydda marina miljöer exempelvis i form av bildande av marina naturreservat. p. Utreda klimatförändringens påverkan på biologisk mångfald längs kusten.  q. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.       



  32  Åtgärd 3. Bevara och återskapa våtmarker  Syfte och mål Syftet är att bevara och återskapa våtmarker med höga naturvärden i länet, vilka i stor utsträckning är påverkade av utdikning och igenväxning.  Målet är att öka antalet skötsel- och restaureringsinsatser för att bevara och återskapa våtmarker med höga naturvärden. Potentiella aktörer Vattenregleringsföretag, VA-organisationer, länsstyrelsen, kommuner, Region Uppsala, Upplandsstiftelsen, universiteten, Skogsstyrelsen, skogsnäringen, markägare, LRF och ideella föreningar. Bakgrund Våtmarker finns spridda i hela länet både i jordbruks- och skogslandskapet och finns kartlagda i våtmarksinventeringen.45 Många mindre våtmarker i länet är inte kartlagda. Mindre vattensamlingar som huvudsakligen har använts för agrara verksamheter, så kallade småvatten, omfattas också av den här åtgärden. Den kalkhaltiga moränen som främst återfinns i de norra delarna av länet ger upphov till kalkrika våtmarker i området, så kallade rikkärr, med speciella förutsättningar för artrikedom. Rikkärr är en utpekad ansvarsnaturtyp för Uppsala län. Historiskt har majoriteten av rikkärren i bebodda trakter nyttjats som slåtter- och betesmarker, vilket bidragit till att hålla markerna öppna.   Många våtmarker i såväl jordbrukslandskapet som i skogslandskapet är kraftigt påverkade av dikningsföretag, med förändrad hydrologi och igenväxning som följd. Den totala arealen våtmark i länet har mer än halverats sedan mitten av 1800-talet och över 90 procent av alla våtmarker har skadats genom sjösänkningar, utdikning och dränering i syfte att tillgängliggöra och förbättra intilliggande marker för jord- och skogsbruk.46   Torvbildande våtmarker fungerar som kolsänka då de lagrar kol vilket är gynnsamt för minskad klimatpåverkan. Återvätning av tidigare dikade våtmarker kan genom åtgärder som höjer grundvattennivån gå från att avge koldioxid, genom att organogen jord bryts ner, till att binda in koldioxid. Våtmarker minskar också följderna av den pågående klimatförändringen genom att fördröja vattnets uppehållstid i landskapet. Den längre uppehållstiden är positiv på många sätt exempelvis genom minskad risk för översvämning, torka och brand.   De största utmaningarna för länets våtmarker, inklusive rikkärren, är att hantera den pågående igenväxningen till följd av den utdikning som gjorts för att skapa mer odlingsbar mark och för att öka produktionen av skog. Igenväxningen beror också till en del på att den historiska hävden i form av bete och slåtter har upphört. Även näringsbelastning från främst jordbruksmark liksom längre perioder av låga grundvattennivåer påverkar våtmarkernas biologiska mångfald negativt. Till denna utmaning hör också ett stort kunskapsbehov kopplat till identifiering av lämpliga områden för skötsel, restaurering och anläggande av våtmarker i länet. Torvtäkter är ytterligare en utmaning i bevarandet av våtmarker även om det sker i begränsad omfattning i Uppsala län.   45 Länsstyrelsen i Uppsala län (2019). Grön infrastruktur i Uppsala län, 2019:03. 46 Länsstyrelsen i Uppsala län (2012). Planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet i Uppsala län 2012:1.  Rikkärr utmärker sig genom att vara de artrikaste våtmarkerna med många specialiserade arter av kärlväxter, mossor, landmollusker och svampar. 



  33  Återskapande och restaurering av våtmarker bidrar till bättre vattenkvalitet samt till att bevara och stärka den biologiska mångfalden i landskapet. Våtmarker gynnar också fiske och jakt samt har betydelse för friluftsliv och kulturmiljövård. Handledning och underlag för planering vid anläggning och restaurering av våtmarker finns i Naturvårdsverkets rapport 5926, Rätt våtmark på rätt plats47 samt i våtmarksguiden48. För att bevara våtmarkernas stora naturvärden krävs det att våtmarkerna är tillräckligt stora och inte för fragmenterade, annars kan försämrad konnektivitet i våtmarkslandskapet påverka biologisk mångfald negativt. Förutsättningarna för lyckade restaureringar och skötsel skiljer sig åt mellan olika marker och områden och varje insats bör därför anpassas efter de specifika förhållanden som råder och som lämpar sig för platsen.  Det finns särskilda LONA-medel att söka för kommuner och lokala aktörer för att anlägga och restaurera våtmarker.    Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Genomföra kunskapshöjande aktivitet för skötsel av olika typer av våtmarker, särskilt riktade mot värdefulla våtmarker som exempelvis rikkärr eller mot ansvarsarter kopplade till våtmarker. b. Verka för skydd av våtmarker, exempelvis genom bildande av naturreservat, särskilt våtmarker utpekade i Myrskyddsplan för Sverige49. c. Inventera befintliga och potentiella våtmarker på offentligt ägd mark. d. Sammanställa och tillgängliggöra underlag som visar var det är prioriterat att återskapa och restaurera våtmarker i länet. e. Ta fram en regionalt anpassad praktisk handbok för restaurering, nyskapande och skötsel av våtmarker. f. Utveckla rådgivning för restaurering och skötsel av olika våtmarkstyper som till exempel utdikade myrar, rikkärr och småvatten. g. Återuppta hävd i form av bete och slåtter i tidigare hävdade våtmarker för att hålla dessa öppna. h. Genomföra skötsel, restaurering och anläggning/återskapande av våtmarker på egen mark. i. Genomföra restaurering av våtmarker i kustområden med syfte att gynna fiskreproduktion (bör kombineras med marint områdesskydd för att gynna årsyngels överlevnad). j. Genomföra artbevarande aktivitet med riktade insatser för exempelvis länets ansvarsarter. k. Öka tillgängligheten och därmed intresset och kunskapen om våtmarker. l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.       47 Naturvårdsverket (2009). Rätt våtmark på rätt plats, rapport 5926. 48 Våtmarksguiden (2020), hämtad från: http://vatmarksguiden.se/ 49 Naturvårdsverket (2007). Myrskyddsplan för Sverige - objekt i Svealand. 



  34  Åtgärder inom fokusområde skogslandskapet I Uppsala län är andelen skogsmark 65,8 % 50 av den totala landytan, varav 62 % 51 är produktiv skogsmark. Skogen är viktig för länets biologiska mångfald och erbjuder unika livsmiljöer för djur och växter. Ungefär hälften av Sveriges rödlistade arter utnyttjar skogen på olika sätt och 42 procent av dessa arter har skogen som sin viktigaste hemvist. Skogar med höga biologiska värden, exempelvis naturskogar52, kännetecknas av stor variation i trädslag liksom i ålder och storlek på träd. Dessa skogar har många gamla och storvuxna träd, gott om döda träd och död ved, de har luckor och gläntor som släpper ned ljus, trädbärande hagmarker och opåverkad hydrologi.53    Skogen tillhandahåller ekosystemtjänster såsom produktion av träråvara, bioenergi, livsmedel, kolupptag och kolinlagring, närings- och vattenreglering. Skogen har även stora sociala värden. Sveriges goda tillgång till skog för dagligt rekreativt brukande och den svenska allemansrätten har bidragit till att skogen har fått en speciell betydelse för många människor som nyttjar skogen för olika typer av friluftsliv, naturupplevelser, bär- och svampplockning samt jakt. Preferensstudier visar att naturskogar och slutavverkningsmogna produktionsskogar är de mest uppskattade skogsmiljöerna för friluftsliv och att utsikter, variation och framkomlighet är viktiga komponenter i en bra rekreationsskog.54 Skogen anses också viktig för Sveriges omställning till en framtida bioekonomi där skogsråvara kan ersätta fossila råvaror för biodrivmedel, biobaserade plaster och för att ersätta betong i byggande. En ökad efterfrågan på skogsråvaror ger behov av ökad skogsproduktion. I det nationella skogsprogrammet55 tydliggörs att samtidigt som produktionen behöver öka behöver även naturhänsynen utvecklas för att miljömålen ska uppnås. Det finns utmaningar i att förena ökad produktion och ökad naturhänsyn. För den biologiska mångfalden är det avgörande var och hur en ökad produktion genomförs. För att lyckas med att förena en ökad produktion med att bevara och öka den biologiska mångfalden i skogen måste planeringen ha ett ökat landskapsperspektiv. Särskilda insatser och åtgärder för att stärka naturvärden behövs också. Samtidigt som det är positivt ur klimatsynpunkt att skogsprodukter kan ersätta fossila råvaror så ger skogsavverkning minskat kolupptag både genom att trädens kolupptag upphör på den avverkade ytan och genom att skogsmarken på ett hygge börjar avge koldioxid56. Det är därför inte självklart vad som ger den största klimatnyttan när flera aspekter vägs in, till exempel tids- och landskapsperspektiv, men det är viktigt att fortsatt arbete sker för att klarlägga hur största klimatnytta kan kombineras med naturvårdshänsyn.  Biologisk mångfald i skogen påverkas negativt av det moderna skogsbrukets rationella mer likartade brukande, och av att olika former av hävd som exempelvis skogsbete har upphört eller minskat. Samtidigt motverkas naturlig störning såsom skogsbränder, stormar och översvämningar så effektivt att variationen i skogen uteblir. Sammantaget innebär detta att vissa skogstyper med unika  50 SCB, Markanvändningen i Sverige, sjunde utgåvan (2019) 51 SLU (u.å) Riksskogstaxeringen. Hämtad från: www.slu.se/riksskogstaxeringen 52 Naturskog kallas skog som varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till största delen återfått de egenskaper som kännetecknar urskog 53 SLU, Artdatabanken (2017). Hur mår den svenska skogen egentligen? Hämtad från: https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturtyper/skog/skogens-arter-har-det-svart/ 54 Skogsstyrelsen (2016)., Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation, skogsskötselserien nr 15. 55 Regeringskansliet (2018), Strategi för Sveriges nationella skogsprogram 56 Naturvårdsverket (2020), Skog och mark 2020  Den svenska skogspolitiken har två jämställda mål mellan produktion och miljö. Skogen ska ge hög och värdefull virkesproduktion samtidigt som skogens miljövärden ska bevaras och utvecklas. 



  35  livsmiljöer minskar med utarmning av biologisk mångfald som följd. Även klimatförändring kan ge negativa effekter på biologisk mångfald i skogen, exempelvis till följd av förändrad väderlek och vegetationszoner.57 Det finns dock positiva trender för biologisk mångfald i skogslandskapet till följd av insatser inom skogsbruket de senaste 30 åren. Exempelvis har mängden hård död ved i skogen ökat liksom arealer av gammal skog. 58  Det krävs fortsatta frivilliga insatser för att bevara och öka biologisk mångfald i skogslandskapet utöver vad dagens lagstiftning kräver. Det behövs åtgärder som med ett ökat landskapsperspektiv motverkar fragmentering och förlust av livsmiljöer där avverkning av skog med höga naturvärden och igenväxning av tidigare öppna och halvöppna marker är allvarliga hot mot mångfalden i länets skogslandskap. En övergripande utmaning är att anpassa skogsbrukets metoder så att de bevarar och utvecklar skogens natur- och kulturvärden och samtidigt är konkurrenskraftiga.  91 procent av länets produktiva skogsmark utnyttjas för skogsproduktion.59 Det innebär att en tillämpad miljöhänsyn i skogsbruket tillsammans med frivilliga avsättningar är av största betydelse för bevarande av biologisk mångfald i skogslandskapet. Ett fortsatt arbete för att formellt skydda skogar med särskilt höga naturvärden bör fortgå som viktigt komplement till detta. Det är särskilt prioriterat att genomföra insatser för att bevara och stärka biologisk mångfald i de artrika ansvarsnaturtyper som återfinns i länets skogslandskap, exempelvis åsbarrskog, kalkbarrskog, asprika miljöer och ädellövmiljöer. Aktiviteter med målsättningen att minska förekomst och spridning av invasiva främmande arter finns samlade under åtgärd 10, Motverka invasiva främmande arter. Åtgärder som är prioriterade att genomföra inom fokusområde skogslandskapet är: 
• Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn  
• Öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och i formellt skyddade områden 
• Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd    57 Andersson, C., Andersson, E., Blomqvist, S., Eriksson, A., Eriksson, H., Karlsson, S., & Roberge, J. M. (2019). Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019. Skogsstyrelsen, Jönköping. 58 Skogsstyrelsen (2019), Fördjupad utvärdering av levande skogar 2019, rapport 2019/2 59 SCB (2020). Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark. Hämtad från: https://www.scb.se/mi0605 



  36  Åtgärd 4. Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn  Syfte och mål Syftet är att bevara och stärka biologisk mångfald i länets produktionsskogar.   Målet är en ökad funktionalitet av miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder och en ökad praktisk tillämpning av skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn.  Potentiella aktörer Skogsstyrelsen, kommuner, skogsägare, skogsföretag, virkesinköpare, Upplandsstiftelsen, ideella föreningar och universiteten.   Bakgrund  Miljöhänsyn ska tas vid alla skogsbruksåtgärder för att förhindra och begränsa negativ påverkan på skogens natur- och kulturmiljövärden. Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn60  ger praktisk vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid planering och genomförande av olika typer av skogsbruksåtgärder.  För att ge god effekt bör miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder planeras med ett landskapsperspektiv så att rätt insats görs på rätt sätt och på rätt plats. Genom att beakta det omgivande landskapet ges ett underlag för att planera hänsyn och skogsåtgärder för att bevara och återskapa hållbara livsmiljöer och biologiskt viktiga inslag som även ger god hänsyn till friluftsliv och rekreation. Handlingsplanen Grön infrastruktur i Uppsala län ger ett regionalt perspektiv på landskapet, där värdetrakter kan ge viss information om vilka kvaliteter som är värdefulla att beakta på den övergripande skalan och som kan behöva beaktas genom anpassade brukningsmetoder. För att säkerställa att intentionerna i planerad hänsyn uppfylls är det viktigt med god kommunikation mellan markägare och den entreprenör som ska utföra den skogliga åtgärden.   Miljöhänsyn kan bestå av att särskilt beakta hänsynskrävande biotoper, bevara och återskapa ekologiskt funktionella kantzoner vid vattenmiljöer, undvika körskador, skapa solbelysta gläntor, skapa död ved med mera. Ett ökat lövinslag i produktionsskogen gynnar inte bara biologisk mångfald utan ger även ett naturligt skydd mot stormskador, bränder och skadegörare. I många fall finns det ett värde att i pågående markanvändning och skogsproduktion beakta flera olika ekosystemtjänster. Skogsbrukandet kan anpassas efter brukarens önskemål och behov för att även ge goda bestånd av vilt, vandringsvänliga rekreationsskogar med gott om bär eller för att ge öppna gläntrika skogar med mer ädellövinslag som gynnar pollinatörer.  Många arter är beroende av skoglig kontinuitet och hyggesfasen efter avverkning har stor negativ påverkan på fler än 1 400 arter61. För dessa arters överlevnad är det avgörande att funktionella hänsynsträd och hänsynsområden sparas som på lång sikt kan medföra att strukturer och förbindelselänkar som finns i naturskog också kan återfinnas i brukad skog. Det finns möjligheter att utforma och anpassa hyggesbruket för att bättre ge stöd åt produktion av mångfunktionella skogar som stödjer olika typer av ekosystemtjänster, exempelvis pollinering, kolinbindning, jakt och friluftsliv. Ett exempel på anpassning är att planera för luckor i skogen redan vid plantering. Vissa  60 Se målbilder för god miljöhänsyn på Skogsstyrelsens webbplats https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/ 61 SLU, Artdatabanken (2020). Rödlistade arter i Sverige 2020.  Läs mer om skogssektorns målbilder samt miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder på Skogsstyrelsens webbplats  



  37  arter som är beroende av skoglig kontinuitet kan klara ett hyggesfritt62 skogsbruk bättre. Ett exempel är mykorrhizabildande svampar som både bidrar till biologisk mångfald och ökad kolinlagring.63  För att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden i skogen finns ett behov av fortsatt utveckling av konkurrenskraftiga alternativa brukningsmetoder med ökad miljöhänsyn.  Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Skapa och delta i forum för kompetensutveckling och samverkan för ett ökat landskapsperspektiv vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder. Exempelvis med utgångspunkt i regionala underlag om skogliga värdetrakter. b. Skapa och delta i forum för dialog och kompetensutveckling kring metoder för anpassningar inom trakthyggesbruket som skapar mångfunktionella skogar som stödjer olika typer av ekosystemtjänster.  c. Genomföra kunskapshöjande aktivitet om hur naturliga processer såsom brand, storm eller insektsangrepp kan efterliknas i skogsbruket för att stärka biologisk mångfald.  d. Genomföra kunskapshöjande aktivitet för att öka tillämpningen av skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. e. Integrera/implementera skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn i egna skogsbruksplaner och skogsvårdsplaner.  f. Genomföra kunskapshöjande aktivitet riktat mot virkesinköpare om hur de i sin roll kan verka för ökad biologisk mångfald, exempelvis genom rådgivning med ökat landskapsperspektiv. g. Ta fram, alternativt uppdatera, skogsbruksplaner för skogar i statlig , kommunal och kyrklig förvaltning  så de inkluderar ett varierat brukande för att skapa mångfunktionella skogar som stödjer olika allmännyttiga ekosystemtjänster. h. Inventera skogliga värdekärnor och ansvarsnaturtyper på eget innehav och ta särskild hänsyn i dessa områden vid skogsbruksåtgärder. i. Använda hyggesfritt skogsbruk i lämpliga delar av det egna skogsinnehavet.  j. Miljöcertifiera skog på eget innehav (enligt FSC eller PEFC). k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden         62 Som hyggesfritt skogsbruk räknas alla brukandeformer som innebär att marken alltid har ett trädskikt, exempelvis blädning och andra metoder som luckhuggning.  63 Clemmensen, K. E., Finlay, R. D., Dahlberg, A., Stenlid, J., Wardle, D. A., & Lindahl, B. D. (2015). Carbon sequestration is related to mycorrhizal fungal community shifts during long-term succession in boreal forests. New Phytologist, 205(4), 1525-1536. 



  38  Åtgärd 5. Öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och i formellt skyddade områden  Syfte och mål Syftet är att genom skötselinsatser bevara och restaurera miljöer med höga naturvärden i länets skogslandskap. Målet är att öka antalet naturvårdanden skötselinsatser som genomförs i frivilliga avsättningar och i formellt skyddade områden i länet. Potentiella aktörer Länsstyrelsen, kommuner, skogsägare, skogsföretag, Skogsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, ideella föreningar och universiteten.  Bakgrund Naturvårdande skötsel bör ta avstamp i naturliga processer och biologiskt kulturarv. Naturliga skogar skiljer sig på många sätt från brukade. Naturskogar har mer luckor och gläntor som släpper ned ljus, är mer flerskiktade, har mer lövinslag, mer död ved, mer inslag av blommande träd, buskar och ofta ett fältskikt med partier av blottad eller betespräglad mark. Några naturliga processer som skapade dessa förutsättningar, och som är bakgrunden till mångfalden i skogen, är stormar, brand, svämmad skog, ras, bete, djur- och svampangrepp. Genom att utgå från dessa naturliga processer kan skötsel och skötselsystem utvecklas som gör nytta för naturvården.  Naturvårdande skötsel i skogslandskapet bör utgå från ett landskapsperspektiv med målet att bevara och vårda det som är unikt och ursprungligt och gynna ”rätt” arter i ”rätt” miljö. Problematiken kan identifieras genom en djupare förståelse för hotade arter och vegetationstyper. Där hotade arter förekommer finns lite mer kvar av kvaliteter som minskat i landskapet i övrigt. Detta poängteras genom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).  Även om alla som äger och brukar skog kan initiera naturvårdande skötselinsatser så kan det vara enklast att åstadkomma vid skötsel av skyddad natur. Det kan även vara aktuellt i strategiskt viktiga lägen i vardagslandskapet som identifierats i arbetet med grön infrastruktur. System kan behöva utvecklas för att synliggöra enskilda brukares eller skogsbolags insatser. En naturvårdsinsats skulle kunna vara att upprätthålla skogsbeten, vilket motverkar igenväxning i öppna- till halvöppna marker och gynnar många arter.64 Traditionellt har i stort sett all skog utnyttjats som foderresurs i djurproduktionen. Idag förekommer denna kvarleva enbart på några få platser i landskapet, men där är den betespräglade marken ofta väldigt artrik och skapar värdefulla utflyktsmål för friluftsutövare.  Då stora delar av skogsmarken i Uppsala län är påverkad av dikning är återställande av skogsmarkens naturliga hydrologi och vattenståndsfluktuationer i lämpliga marker en viktig insats för att återskapa naturliga livsmiljöer. Återvätning av skogsmark bidrar även till kolinbindning som motverkar  64 Andersson, L. (1993). Betespräglad äldre bondeskog-från naturvårdssynpunkt: [biologi och inventeringsmetodik]. Skogsstyr.  Död ved i olika stadier och kvaliteter är viktig för den biologiska mångfalden i skogen och närmare hälften av våra rödlistade arter i skogen är beroende av död ved. Till död ved räknas döda stående träd, stubbar och liggande stammar (lågor). 



  39  klimatpåverkan samt till ett naturligt skydd mot skogsbränder65.  En återställning kan exempelvis göras genom igenläggning av diken och skapa förutsättningar för säsongsfuktighet.  Ytterligare exempel på naturvårdande skötselinsatser är skapande av ekologiskt funktionella kantzoner vid känsliga skogs- och vattenmiljöer, framröjning av gamla evighetsträd och luckor samt skogsvårdsbränningar.    Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Skapa och delta i forum för kompetensutveckling och samverkan för naturvårdande insatser i skogslandskapet ur ett landskapsperspektiv. b. Genomföra kunskapshöjande aktivitet gällande skötsel av särskilt värdefulla naturtyper, till exempel ansvarsnaturtyperna kalkbarrskogar, svämskogar, åsbarrskog, asprik skog och ädellövmiljöer. c. Upprätta skötselplaner för tätortsnära skog med fokus på ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, pollinering, rekreation och klimatanpassning. d. Komplettera skötselplaner med målsättningar som gynnar pollinatörer, exempelvis mer bar sandig mark, öppnare och mer flerskiktade skogar. e. Revidera vid behov föreskrifter och skötselplaner för formellt skyddade områden så att de harmoniserar med skötselbehovet. f. Genomföra informationsinsatser om artrika brynmiljöers och övergångszoners betydelse för biologisk mångfald. g. Inventera behov av naturvårdande insatser på eget markinnehav.  h. Ta fram strategier och/eller genomförandeplaner för skötsel av marker med naturvårdsmål på eget innehav för att uppnå bästa miljönytta.  i. Sprida kunskap om Artportalen och hur man använder sig av data om hotade arter i sin planering av insatser för biologisk mångfald.  j. Genomföra naturvårdande insats inom åtgärdsprogram för hotade arter till exempel genom bevarande och skötsel av skyddsvärda träd.  k. Genomföra naturvårdande insatser, exempelvis öka andel död ved, genomför kontrollerad naturvårdsbränning, skapa öppna solbelysta sandmiljöer och gallra fram lövträd.  l. Sammanställa och tillgängliggöra underlag som visar var det är prioriterat att återväta skogsmark, exempelvis genom att restaurera och återskapa sumpskogar och våtmarker.  m. Restaurera och återskapa sumpskogar och våtmarker. n. Genomföra insatser för att öka anslutningsgraden till olika typer av stöd och ersättningar för naturvårdsinsatser i skogen, exempelvis Nokås66. o. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.     65 Klimatpolitiska vägvalsutredningen (2020). Vägen till en klimatpositiv framtid, SOU 2020:4. 66 Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) I övergångszonerna mellan skogs- och jordbruksmark finns olika typer av brynmiljöer. Brynmiljöerna erbjuder ofta variationsrika miljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden samtidigt som de utgör en betydelsefull komponent i den gröna infrastrukturen. Brynmiljöerna behöver skötas så att deras variationsrikedom bevaras och stärks. 



  40  Åtgärd 6. Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd.  Syfte och mål Syftet är att skydda och bevara särskilt värdefulla miljöer för arter knutna till skogslandskapet genom frivilliga avsättningar, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.  Målet är att öka andelen skog som skyddas genom frivilliga avsättningar, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.  Potentiella aktörer Länsstyrelsen, kommuner, skogsägare, skogsföretag, Skogsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, ideella föreningar och universiteten. Bakgrund Utöver miljöhänsynen i de brukade skogarna finns skogar som har miljövärden och kvaliteter som motiverar att de långsiktigt undantas från skogsbruk. Det är ett av offentlig sektors viktigaste instrument för att bevara arter och värdefulla livsmiljöer i skogslandskapet. Att mer skog undantas från avverkning är även positivt ur klimatsynpunkt då kolinbindningen ökar fram till dess att skogen kommit i ett jämviktsläge där lika mycket koldioxid avges som binds in.67 I Uppsala län har fem procent av den produktiva skogsmarken ett formellt skydd medan fyra procent är skyddade av frivilliga avsättningar.68  En frivillig avsättning är ett område som markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion. Oftast avsätts skogsområden som är klassade som nyckelbiotoper eller som har, eller med tiden kan utveckla, höga naturvärden. Frivilliga avsättningar bör planeras och genomföras med ett landskapsperspektiv för att ge god effekt för att uppnå kritiska miniminivåer för koncentration av skogliga kvaliteter i landskapet för arter och naturtyper på landskapsnivå. Detta stärker arternas möjligheter att sprida sig mellan livsmiljöerna.  Skog kan formellt skyddas via naturreservat som är ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservat kan beslutas av länsstyrelsen och kommuner med stöd av miljöbalken. Sådana beslut gäller för all framtid. En annan form av formellt skydd är naturvårdsavtal som är tidsbegränsade, civilrättsliga avtal om skydd av vissa områden som tecknas mellan naturvårdsmyndigheterna och markägare. Biotopskyddsområde är en tredje formell skyddsform. De beslutas av Skogsstyrelsen och kan användas för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper. Biotopskyddsområden skiljer sig från till exempel naturreservat genom att det är ett antal namngivna biotoptyper som får skyddas som biotopskyddsområde69. Till skyddsformerna räknas ofta även strandskyddet, som är ett mer generellt skydd mot exploatering i anslutning till sjöar och vattendrag. Strandskydd påverkar vanligen inte brukande, men kan behöva särskild prövning för skogar med särskilda värden. Vilka områden som bör skyddas baseras på olika grunder för prioritering enligt den nationella strategin för formellt skydd av skog70. Några prioriteringsgrunder är naturlighet, naturvärde, artrikedom, förekomst av skyddsvärda arter, rekreation, friluftsliv, exploateringstryck och  67 Naturvårdsverket (2020). Skog och mark, tema ekosystemtjänster. 68SCB (2020). Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark. Hämtad från: https://www.scb.se/mi0605 69 Läs mer om skyddsvärda biotoptyper på Skogsstyrelsens hemsida; https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/biotopskydd/skyddsvarda-biotoptyper/ 70 Naturvårdsverket (2017). Nationell strategi för formellt skydd av skog, rapport 6762. 



  41  landskapsperspektiv. Ofta utgår man från naturvärden, men landskapsperspektivet genom identifierade skogliga värdetrakter är ett viktigt argument. Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Öka arealen formellt skyddad skogsmark genom bildande av statliga och kommunala reservat och biotopskyddsområden. b. Skapa och delta i forum för kompetensutveckling och samverkan för ett ökat landskapsperspektiv vid planering av frivilliga avsättningar. c. Genomföra kunskapshöjande och stödjande insatser som bidrar till ökad andel frivilliga avsättningar av skogsmark med höga naturvärden, exempelvis genom rådgivning till privata markägare.71 d. Göra frivilliga avsättningar i skogar med höga naturvärden på det egna skogsinnehavet, till exempel i anslutning till värdekärnor eller där man vill gynna friluftslivet. e. Genomföra informationsinsats om markägares möjligheter att anmäla intresse för att formellt skydda egen skog genom systemet Nya Komet72.  f. Utveckla och förstärk arbetet med skydd av skog och verka för att inga värdekärnor73 ska avverkas.  g. Inventera skogliga värdekärnor och ansvarsnaturtyper på eget innehav.  h. Skapa buffert-/skyddszon kring naturreservat, exempelvis genom överenskommelser på grannfastigheter. i. Öka takten i revideringen av skötselplaner som möjliggör en modern skötsel.  j. Utveckla arbetsmodell för gemensamma skötselplaner för frivilliga avsättningar på angränsande skogsfastigheter som ett alternativ till formellt skydd av skog. k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.          71 Exempelvis Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Grön infrastruktur i Uppsala län 72 Komet – KOmpletterande METoder för skydd av skogsmark.  Nya KOMET - nuvarande arbetssätt, det ursprungliga Kometprogrammet pågick 2010–2014.  73 Definition i Nationell strategi för formellt skydd av skog, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2017. 



  42  Åtgärder inom fokusområde jordbrukslandskapet  Människans odling och djurhållning har under tusentals år bidragit till en rik biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Under de senaste hundra åren har jordbrukslandskapet genomgått en förändring som medfört att många arter och naturtyper minskat i antal och utbredning. Bland annat har en omfattande nedläggning av jordbruk till följd av bristande lönsamhet inneburit att stora arealer naturbetesmarker, slåtterängar och åkrar växt igen. I andra områden är det istället en ökad intensifiering av jordbruket som påverkat många arter och deras livsmiljöer negativt.  Jordbruk och biologisk mångfald är ömsesidigt beroende av varandra.  Jordbruket förser oss inte enbart med livsmedel utan utgör även ett fundament för långsiktigt bevarande av jordbrukslandskapets natur- och kulturvärden. Utan ett aktivt brukande av jorden kommer det öppna jordbrukslandskapet på sikt att försvinna och därmed även förutsättningarna för de djur och växter som lever där. Jordbruket är i sin tur beroende av  biologisk mångfald för viktiga ekosystemtjänster såsom pollinering, luckring av jorden och skadedjursbekämpning. I åtgärdsarbete för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet behövs därför en helhetssyn på landskapet som inkluderar både produktions- och naturvårdsaspekter. De största hoten mot biologisk mångfald i länets jordbrukslandskap varierar geografiskt. I slättbygd behövs en ökad geografisk och tidsmässig variation i åkerlandskapet samt att de negativa effekterna av växtskyddsmedel minskar. I skogs- och mellanbygd är upphörd hävd som följs av igenväxning eller igenplantering av tidigare öppna eller halvöppna marker det största hotet mot biologisk mångfald. Här är, utöver en bristande lönsamhet i produktionen, även generationsskiften en stor utmaning.74  Exploatering av jordbruksmark för andra ändamål än livsmedelsproduktion ökar i länet, bland annat till följd av en växande befolknings behov av bostäder. När jordbruksmark succesivt tas i anspråk för bebyggelse blir resultatet på sikt att stora arealer jordbruksmark försvinner vilket kan vara ett hot mot såväl framtida livsmedelsförsörjning som biologisk mångfald. Exploatering av åkermark kan även få andra negativa följder för biologisk mångfald, exempelvis genom att fragmenteringen i landskapet ökar. Målkonflikter mellan jordbruksmark och andra markanvändningsanspråk behöver därför synliggöras och avvägas i översiktsplaneringen. Att bevara ett öppet och varierat jordbrukslandskap med en rik biologisk mångfald kräver insatser från hela samhället, från den enskilda lantbrukaren till konsumenters efterfrågan på svenska produkter. En viktig del i bevarandet av biologisk mångfald är att det ska kunna gå att förena med en rationell och lönsam jordbruksdrift, eftersom fortsatt jordbruk är det enskilt viktigaste verktyget för en tryggad svensk livsmedelsproduktion. Åtgärder inom fokusområde jordbrukslandskapet fokuserar på att i första hand bevara värdefulla och artrika livsmiljöer i jordbrukslandskapet och att på sikt öka livsmiljöernas kvalitet och areal i landskapet. Aktiviteter med målsättningen att minska förekomst och spridning av invasiva främmande arter finns samlade under åtgärd 10, Motverka invasiva främmande arter.  74 Wallander, J., Karlsson, L., Berglund, H., Mebus, F., Nilsson, L., Bruun, M., & Johansson, L. (2019). Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald. Åtminstone hälften av de svenska blomväxtarterna och en stor del av djurarterna finns i jordbrukslandskapet. Mängden och variationen av livsmiljöer är den viktigaste förutsättningen för artrikedomen. 



  43  I det nuvarande landsbygdsprogrammet finns flera stöd och ersättningar som främjar biologisk mångfald, både direkt och indirekt. Den som söker gårdsstöd söker automatiskt förgröningsstödet, vars villkor säkerställer att variationen i jordbrukslandskapet ökar och att viktiga miljöer för många arter bevaras. Andra exempel är miljöersättningar för betesmarker och slåtterängar samt för skötsel och restaurering av våtmarker. I nuläget är det inte klart när kommande landsbygdsprogram startar, eller hur villkoren för stöd och ersättningar kommer att vara utformade. Det innebär att de aktiviteter inom fokusområde jordbrukslandskapet som är kopplade till landsbygdsprogrammet kan behöva revideras när det nya landsbygdsprogrammet startar.  Åtgärder som är prioriterade att genomföra inom fokusområde jordbrukslandskapet är: 
• Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet 
• Öka variationen i åkerlandskapet 
• Minska negativ påverkan på biologisk mångfald från växtskyddsmedel 



  44  Åtgärd 7. Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet Syfte och mål Syftet är att bevara särskilt värdefulla miljöer för arter som är beroende av bete och slåtter i jordbrukslandskapet. Målet är att öka antalet insatser för att bevara och öka de arealer som sköts genom bete eller slåtter i jordbrukslandskapet. Potentiella aktörer LRF, Länsstyrelsen, kommuner, universiteten, Upplandsstiftelsen, lantbruksföretag och ideella föreningar. Bakgrund Ängs- och naturbetesmarker är en viktig del av vårt biologiska kulturarv och utgör några av de artrikaste miljöerna, med många hotade arter, i länets jordbrukslandskap. Dessa miljöer blir alltmer ovanliga i takt med ett mer storskaligt och specialiserat jordbruk samt nedläggning av jordbruk med upphört bete och igenväxning som följd. För att bevara dessa miljöer och den mångfald av arter som är beroende av dem behövs en förståelse för varför traditionell ängsskötsel och betesdrift gav så rika marker.  Slåtter innebär att slå gräs med lie, skära eller med en slåtterbalk monterad på traktorn efter att blommor hunnit fröa av sig. Marken blir näringsfattig av att det slagna gräset tas bort från ängen. I de här miljöerna kan det finnas 40–50 olika gräs- och blomarter på en kvadratmeter, dessutom finns många insekter, svampar och andra markorganismer som är direkt knutna till växterna.  En betad hage är likt slåtterängar ofta mycket artrika. En anledning till denna artrikedom är att den betade marken släpper upp många långsamtväxande växter som annars inte klarar konkurrensen från snabbväxande gräs och buskar. Hagmarker är också hem för många gamla barr- och lövträd som erbjuder livsmiljöer för en stor mängd arter. Det finns goda möjligheter att återuppta hävd på marker som relativt nyligen blivit övergivna varför insatser för restaurering och skötsel bör prioriteras i dessa områden. Projektet Roslagshagar75 är ett framgångsrikt exempel på detta som resulterat i att stora arealer ängs- och hagmarker längs Upplandskusten återställts och numera sköts genom bete eller slåtter. Det finns även potential i att utveckla alternativa skötselmetoder, både med andra betesdjur och med maskinell skötsel vid frånvaro av traditionella betesdjur. Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Sammanställa underlag över betesmarker och slåtterängar med höga biologiska värden för att underlätta prioritering av insatser i syfte att bevara och restaurera dessa värden/marker.  b. Restaurera gamla betesmarker som idag är ohävdade men där de hävdgynnade värdena finns kvar på platsen eller i närheten. c. Genomföra uppsökande verksamhet för att öka anslutningsgraden till Landsbygdsprogrammets ersättningar för restaurering och skötsel av betesmarker och slåtterängar.  d. Genomföra uppsökande verksamhet för att öka anslutningsgraden till Landsbygdsprogrammets ersättningar för skogsbete i särskilt värdefulla miljöer, exempelvis i kalkbarrskogar eller mosaikbete i ädellövmiljöer.   75 Roslagshagar är ett samverkansprojekt mellan Upplandsstiftelsen och WWF, läs mer på http://www.upplandsstiftelsen.se/kulturlandskap/roslagshagar__74  



  45  e. Genomföra bete i särskilt värdefulla miljöer exempelvis skogsbete i kalkbarrskogar och mosaikbete i ädellövmiljöer. f. Utveckla och sprid information om betesförmedlingen för att koppla ihop obetade marker med djurhållare som behöver bete och tvärtom. g. Utföra slåtter på slåtterängar enligt den historiska hävden av ängarna.  h. Genomföra insatser som underlättar för lantbrukare vid restaurering av marker med hävdgynnade värden, exempelvis genom rådgivning om lämpliga marker, att söka restaureringsstöd och ta fram en restaureringsplan med mera. i. Genomföra insatser för att öka efterfrågan på lokalt naturbeteskött. j. Genomföra informationsinsatser för att uppmärksamma artrika brynmiljöers och övergångszoners betydelse för biologisk mångfald.  k. Sköta brynmiljöer för att gynna biologisk mångfald och stärka viktiga ekosystemtjänster. l. Bedriva fortsatt forskning om alternativa metoder för hävd där traditionella metoder inte fungerar, till exempel där betesdjur saknas. m. Genomföra rådgivning både ur ett landskapsperspektiv, för att återskapa/bibehålla naturtyper, samt för hotade arters behov i dessa livsmiljöer. Exempelvis rådgivning för bete anpassat till olika naturtyper.  n. Öka medvetenheten kring hotade arters närvaro hos markägare och djurhållare genom exempelvis rådgivning. o. Initiera eller stöd lokala samverkansprojekt för att underlätta skötsel av slåttermiljöer med hävdgynnade värden, exempelvis forum för redskapsdelning och slåttergillen eller lokala nätverk för skötselåtgärder.  p. Utveckla reservat som omfattar odlingslandskapet så att de blir lättillgängliga för allmänhet. q. Öka tillgängligheten till ängs- och hagmarker med höga kulturhistoriska värden samt synliggör dessas kopplingar till biologisk mångfald. r. Genomföra insatser för att öka medvetenheten om stödutfodrings negativa påverkan på biologisk mångfald i betesmarker med höga naturvärden. s. Engagera närboende och hembygdsföreningar i skötsel av exempelvis slåtterängar. t. Sköta och restaurera ängar och betesmarker som finns i skyddade naturområden och på kommunägd mark. u. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden    



  46  Åtgärd 8. Öka variationen i åkerlandskapet  Syfte och mål Syftet är att i första hand bevara och i andra hand öka de strukturer som skapar variation av livsmiljöer för arter som lever i och i anslutning/anknytning till åkerlandskapet. Målet är att öka antalet insatser för att bevara och öka de strukturer som skapar variation i åkerlandskapet, exempelvis genom att sköta och skapa olika typer av småbiotoper. Potentiella aktörer LRF, Länsstyrelsen, kommuner, universiteten, Upplandsstiftelsen, lantbruksföretag och ideella föreningar. Bakgrund  I intensivt brukade åkerlandskap har mycket av variationen och det tidigare mosaikartade landskapet försvunnit genom en ökad likriktning i produktionen mot endera spannmåls- eller animalieproduktion. Samtidigt har många av de tidigare förekommande småbiotoperna i landskapet tagits bort för att göra brukningen mer rationell. Att bevara och återskapa strukturer som ökar variationen i och i anslutning till åkermark är därför en förutsättning för att bevara och stärka biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Vetenskapliga studier visar att produktionskapaciteten i variationsrika åkerlandskap generellt är högre än i mindre variationsrika landskap76. Ett variationsrikt åkerlandskap omfattar både en rumslig och tidsmässig variation i landskapet. Rumslig variation avser olika typer av fysiska strukturer som skapar variation, exempelvis småbiotoper och varierad markanvändning så som betesmark och odlad åker. Tidsmässig variation innebär istället exempelvis variation i grödor över tid.   Småbiotoper definieras som små och välavgränsade livsmiljöer för jordbrukslandskapets arter. Exempel på småbiotoper är brynmiljöer, multifunktionella skyddszoner (SamZoner77), odlingsrösen, åkerholmar, gamla träd, stenmurar, fågelåkrar, lärkrutor, och gårdsmiljöer. Småbiotoper har stor betydelse för åkerlandskapets rumsliga variation då de utgör viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för olika arter, särskilt viktiga för fåglar och insekter. Att öka mängden och variationen av småbiotoper är en av de viktigaste insatserna för att gynna biologisk mångfald i slättbygd/åkerdominerat landskap. En ökad mängd småbiotoper i slättbygd är även möjlig att kombinera med ett konkurrenskraftigt jordbruk då det kan vara primärt marginalmarker och fältkanter som tas i anspråk, det vill säga marker som redan från början har en lägre avkastning än fälten i övrigt.78 Olika vattenmiljöer har en stor betydelse i jordbrukslandskapet, både för att  motverka torka och som livsmiljö för många olika arter. De flesta groddjur, fåglar, insekter och smådäggdjur som är knutna till jordbrukslandskapet gynnas av det skydd och den födotillgång som olika vattenmiljöer ger.79 När bäckar rätas ut, öppna diken rörläggs och vattensamlingar fylls igen eller torrläggs i syfte att öka livsmedelsproduktionen, försvinner förutsättningarna för de arter i jordbrukslandskapet som är beroende av dessa miljöer. Genom att återställa naturliga vattenregimer så som våtmarker på strategiska ställen kan bland annat effekten av översvämningar samt utsläpp av övergödande ämnen  76 Ricketts, T. et al. (2008). Landscape effects on crop pollination services: Are there general patterns? Ecology Letters 11(5): 499-515. 77 SamZon är ett projekt som syftar till att utveckla ett koncept för skyddszoner, med många olika funktioner, såsom minimerar risken för läckage och oönskade ämnen, gynna biologisk mångfald, gynna eller skydda mot vilt,  rekreation etc. SamZons projekten är ett samarbete mellan flera olika parter med finansiering från EU-fonden för landsbygdsutveckling.  78 Wallander, J., Karlsson, L., Berglund, H., Mebus, F., Nilsson, L., Bruun, M., & Johansson, L. (2019). Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald. 79 Naturvårdsverket (2014). Småvatten och våtmark i jordbruksmark.  



  47  minska. Att återställa våtmarker bidrar även till kolinbindning vilket motverkar klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser. 80,81  Variera grödor över tid som skördas vid olika tillfällen ökar den tidsmässiga variationen i åkerlandskapet. Att en diversitet av grödor har en positiv effekt kan förklaras med att olika typer av grödor ofta erbjuder livsmiljöer för olika arter och kompletterar varandra på olika sätt.82 Att etablera en jämnare fördelning av höst-och vårsådd, lämna stubbåkrar fram till vårplöjning samt etablera en vallinsådd är ytterligare exempel på insatser som medför att föda och livsmiljöer erbjuds under en längre tid på året.83  Det finns ett behov av att öka kunskapen om var i åkerlandskapet det är extra prioriterat att genomföra insatser för ökad variation. Ytterligare rådgivning och kompetensutveckling kring nyttan av biologisk mångfald och hur man med relativt enkla metoder kan gynna den kan skapa ett ökat intresse hos lantbrukare. Det är även angeläget att rådgivningen är sammanfallande med aktuella regelverk inom jordbrukarstöden så att åtgärdsförslag inte motsäger aktuella bestämmelser.84 Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Genomföra kunskapshöjande insatser om hur variation som gynnar biologisk mångfald kan skapas i åkerlandskapet, exempelvis genom multifunktionella skyddszoner (SamZoner).  b. Bedriva fortsatt forskning för att utveckla produktionssätt med synergieffekter för både biologisk mångfald och ökad/god produktion.  c. Förstärka befintlig variation i åkerlandskapet som även gynnar produktionen, exempelvis genom att anlägga och utveckla multifunktionella skyddszoner. d. Anlägga eller restaurera småbiotoper på eller i anslutning till åkermark. Exempel på insatser ges bland annat i Jordbruksverkets broschyr Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer. e. Genomföra skötselinsatser i åkerlandskapets småbiotoper. Exempel på insatser ges bland annat i Jordbruksverkets broschyr Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer. f. Genomföra insatser för ökad tidsmässig variation i åkerlandskapet, exempelvis genom att så grödor som skördas vid olika tillfällen. g. Genomföra insatser för skyddsvärda träd i åkerlandskapet genom skötsel (exempelvis frihuggning och hamling) och minskande av åldersglapp hos skyddsvärda träd (exempelvis plantering och skötsel av efterträdare och veteranisering). h. Genomföra insatser för att öka anslutningsgraden till Landsbygdsprogrammets miljöersättningar för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald i odlingslandskapet. i. Sprida kunskap om Artportalen och hur man använder sig av data om hotade arter i sin planering av insatser för biologisk mångfald.   80 Jordbruksverket (2018). Återvätning av organogen jordbruksmark som klimatåtgärd. rapport 2018:30. 81 Klimatpolitiska vägvalsutredningen (2020). Vägen till en klimatpositiv framtid, SOU 2020:4. 82 Sirami, C., Gross, N., Baillod, A. B., Bertrand, C., Carrié, R., Hass, A., ... & Girard, J. (2019). Increasing crop heterogeneity enhances multitrophic diversity across agricultural regions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(33), 16442-16447.  83 Svenska Jägareförbundet (u.å). Viltvård för ett rikare landskap.   84 Wallander, J., Karlsson, L., Berglund, H., Mebus, F., Nilsson, L., Bruun, M., & Johansson, L. (2019). Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald.  Biotopskydd - De här småbiotoperna är skyddade i hela Sverige enligt lag: • alléer • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark • odlingsrösen i jordbruksmark • pilevallar • småvatten och våtmarker i odlingslandskapet • stenmurar i jordbruksmark • åkerholmar. Biotopskyddet innebär att du som lantbrukare inom det skyddade området inte får bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön (miljöbalken 7 kap. 11 § och förordning 1998:1252 om områdesskydd). 



  48  j. Återväta lågproduktiv mark i åkerlandskapet.  k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.   



  49  Åtgärd 9. Minska negativ påverkan på biologisk mångfald från växtskyddsmedel  Syfte och mål Syftet är att minska negativ påverkan på biologisk mångfald från växtskyddsmedel. Målet är att genom anpassad och minskad användning av växtskyddsmedel minska deras direkta och indirekta negativa påverkan på arter som lever i och anslutning till jordbrukslandskapet. Potentiella aktörer LRF, Länsstyrelsen, kommuner, universiteten, Upplandsstiftelsen, lantbruksföretag och ideella föreningar.  Bakgrund Växtskyddsmedel började användas i stor skala under 1940-talet, vilket missgynnade många arter som levde i och vid fälten. Växtskyddsmedlets funktion är att hämma eller slå ut ogräs, svampar och skadedjur som angriper grödor och effekten av användningen kan vara att arter drabbas direkt av växtskyddsmedlen eller indirekt genom att deras föda eller värdväxter påverkas.85   Dagens växtskyddsmedel är mer specifika än vad de var förr men de kan fortfarande ge en oönskad påverkan på arter som är närbesläktade med den organism som ska bekämpas.86 Exempelvis kan andra insektsarter än den som är målet för bekämpningen slås ut i området. Växtskyddsmedel kan även ge indirekta effekter som är negativ för biologisk mångfald. Fåglar i jordbrukslandskapet påverkas av att delar av deras födoresurser försvinner till följd av insektsbekämpning. Pollinatörer som exempelvis humlor och bin får svårare att hitta föda om många av de växter som är rika på pollen och nektar försvinner med anledning av ogräsbekämpning. Vice versa kan växtarter påverkas negativt av att en del av de pollinerande insekterna försvinner genom användningen av insekticider. Följaktligen kan exempelvis vindpollinerade växter börja dominera över insektspollinerade arter.87 Utöver arter ovan jord kan växtskyddsmedel även utgöra ett selektionstryck på markorganismer. Användning av växtskyddsmedel medför att organismer som är mindre känsliga kan ta större plats och därmed förändras den biologiska sammansättningen i marken. Exempelvis har daggmaskar visat sig vara känsliga för vissa svampmedel, som även har en negativ påverkan på mykorrhizabildande svampar i jorden.88  Användningen av kemiska växtskyddsmedel anges ofta som en viktig bidragande faktor till minskningen av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Den specifika effekten av växtskyddsmedelsanvändning är i de flesta fall svår att urskilja från andra förändringar som skett parallellt. Exempel på detta kan vara en förändrad markanvändning, markpackning och jordbearbetning.89 Bedömning av påverkan från växtskyddsmedel försvåras ytterligare av att effekten av medlet kan visa sig först efter en lång tid efter exponeringen, eller vid upprepad eller långvarig exponeringstid. Dessa kroniska effekter kan orsaka exempelvis försämrad tillväxt, nedsatt immunförsvar samt lägre reproduktionsförmåga vilket påverkar arters populationsstorlek och följaktligen hela ekosystem på sikt. I naturen kan effekten av växtskyddsmedel också bero på kombinationseffekter av flera olika växtskyddsmedel eller miljögifter90. Då effekterna av kemiska  85 Wallander, J., Karlsson, L., Berglund, H., Mebus, F., Nilsson, L., Bruun, M., & Johansson, L. (2019). Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald. 86 Naturvårdsverket (2016). Högfluorerade ämnen (PFAS) och bekämpningsmedel, rapport 6709. 87 SLU (2019). Miljöeffekter av bekämpningsmedel. Hämtad från: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/SLU-Centrum-for-kemiska-bekampningsmedel-i-miljon/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/ 88 Jordbruksverket (2019). Gynna mångfalden i marken, Jordbruksinformation 6 – 2019. 89 Rundlöf, M., Lundin, O., & Bommarco, R. (2012). Växtskyddsmedlens påverkan på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).   90 SLU (2019). Miljöeffekter av bekämpningsmedel. Hämtad från: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/SLU-Centrum-for-kemiska-bekampningsmedel-i-miljon/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/  



  50  växtskyddsmedel på biologisk mångfald inte är fullständigt klarlagda är det viktigt med fortsatt forskning inom området.    Genom olika anpassningar kan förutsättningarna för att minska negativ påverkan av växtskyddsmedel på biologisk mångfald öka. Exempel på anpassningar är att anlägga multifunktionella skyddszoner (SamZoner91), skalbaggsåsar92, ersätta kemisk bekämpning med jordbearbetning eller ställa om till ekologisk produktion. Forskning tyder på att ekologisk produktion i slättbygd ger en rikare biologisk mångfald än vad konventionell produktion gör, bland annat på grund av att kemiska  växtskyddsmedel ej används.93 Det finns nationellt och regionalt94 antagna mål för att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt år 2030.  Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Genomföra kompetenshöjande aktivitet om hur man kan minska negativa effekter på biologisk mångfald vid användning av kemiska växtskyddsmedel.  b. Anlägga multifunktionella skyddszoner (SamZoner). c. Minska användning av kemiska bekämpningsmedel genom exempelvis fler grödor i växtföljderna.  d. Bedriva fortsatt forskning om kemiska växtskyddsmedels effekter på biologisk mångfald. e. Informera om de vinster som finns med biologisk skadedjursbekämpning i form av nyttodjur.  f. Genomföra insatser som gynnar viktiga nyttodjur. Exempelvis anlägga skalbaggsåsar.   g. Genomföra kurser och rådgivning för markägare och lantbrukare som önskar förändra sin produktion så att det bättre gynnar biologisk mångfald. h. Minska användningen av kemiska växtskyddsmedel, exempelvis genom att ställa om till ekologisk produktion. i. Genomföra insatser för att öka anslutningsgraden till Landsbygdsprogrammets miljöersättningar, till exempel för omställning till ekologisk produktion. j. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.         91 SamZon är ett projekt som syftar till att utveckla ett koncept för skyddszoner, med många olika funktioner, såsom minimerar risken för läckage och oönskade ämnen, gynna biologisk mångfald, gynna eller skydda mot vilt,  rekreation etc. SamZons projekten är ett samarbete mellan flera olika parter med finansiering från EU-fonden för landsbygdsutveckling.  92 Eva Mellqvist (2019). Att förebygga växtskyddsproblem. Jordbruksverket.  93Wallander, J., Karlsson, L., Berglund, H., Mebus, F., Nilsson, L., Bruun, M., & Johansson, L. (2019). Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald. 94 Region Uppsala (2017). Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län.   



  51  Åtgärder inom fokusområde invasiva arter  Invasiva främmande arter räknas globalt som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö, som exempelvis kan sakna artens naturliga fiender. Det gör att arten kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. Dessa arter brukar kallas invasiva främmande arter eller invasiva arter. I Sveriges natur finns idag över 2 000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva.  Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i takt med att vi blir fler människor, och att vi dessutom reser mer. Vi har också en ökad världshandel där vi både medvetet och omedvetet flyttar arter mellan ekosystem. Jakt- och fiskeintressen har infört exempelvis signalkräfta, dovhjort, fälthare, mufflonfår och fasan som nu finns spridda i den svenska naturen. Olika fiskarter har planterats in i många sjöar sedan lång tid tillbaka. En annan vanlig källa till spridning har varit trädgårdsodling, varifrån många arter spridit sig. Exempel på rymlingar från trädgårdsodling är vresros, blomsterlupin, kanadensiskt gullris och jätteloka. Många arter har även kommit in oavsiktligt, genom att till exempel följa med i transporter av andra varor eller med ballastvatten i fartyg. Exempelvis har den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigel, följt med importerade grönsaker och trädgårdsväxter. Sedan dess spridning tog fart under 1980-talet har den lyckats sprida sig över stora delar av landet.  Främmande växter och djur kan vara ett hot mot den inhemska floran och faunan på flera olika sätt, exempelvis genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida invasiva sjukdomar. Många invasiva växter bildar täta bestånd som fullständigt skuggar den underläggande marken. Vissa arter har förmåga att förändra markens egenskaper genom att exempelvis binda kväve eller att fälla stora mängder förna. Även de ekonomiska konsekvenserna kan bli omfattande när nya oönskade växter ska bekämpas. Utöver den biologiska mångfalden kan invasiva arter utgöra ett hot mot bebyggelse och infrastruktur. Jordstammen hos växten parkslide har förmågan att tränga in i små springor och expandera, vilket kan förstöra såväl husgrunder som asfalt. För växter krävs ofta åtgärder vid flertalet tillfällen varje säsong, upprepat över ett flertal år. En väl etablerad invasiv art är oftast omöjlig att utrota vilket innebär att begränsning och lokal utrotning måste upprepas årligen med stora, återkommande fysiska insatser och kostnader som följd. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om vilka invasiva arter som är av särskild betydelse i Sverige.95 Länsstyrelsen har i uppdrag att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter.96 För att de insatser som görs i arbetet med att begränsa och utrota invasiva främmande arter ska vara välriktade och effektiva arbetar länsstyrelsen med att ta fram en regionaliserad problembild för invasiva främmande arter i Uppsala län. Åtgärd som är prioriterad att genomföra inom fokusområde invasiva arter är: 
• Motverka invasiva främmande arter 

    95 Naturvårdsverket (u.å). Invasiva främmande arter. Hämtad från: https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/  96 Regeringen, Finansdepartementet (2019). Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna. 



  52  Åtgärd 10. Motverka invasiva främmande arter Syfte och mål Åtgärdens syfte är att begränsa förekomst och spridning av invasiva främmande arter som har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden i länet. Målet är att öka informationsspridning och genomförande av fysiska insatser för att begränsa förekomst och spridning av invasiva främmande arter. Potentiella aktörer Kommuner, länsstyrelsen, Region Uppsala, Upplandsstiftelsen, Trafikverket, trädgårdsföretag, LRF, fastighets- och markägare samt ideella föreningar. Bakgrund Att motverka invasiva främmande arter är viktigt inom samtliga fokusområden i åtgärdsprogrammet. Fysiska insatser för att begränsa förekomst och spridning av invasiva främmande arter behövs såväl i vattenlanskapet, skogslandskapet, jordbrukslandskapet och i parkmiljöer som i bebyggd miljö och längs linjestrukturer . Fastighets- och markägare har det primära ansvaret för att vidta åtgärder för att bekämpa invasiva främmande arter på egen mark. Detta gäller såväl staten, kommuner som företag och privatpersoner. Det är därför prioriterat att sprida kunskap och genomföra fysiska insatser för att förebygga och bekämpa invasiva arter brett i länet. Som ansvariga för avfallshanteringen har kommunerna även ett ansvar för att avfallet från invasiva främmande arter hanteras på sådant sätt att det inte blir en spridningskälla. Bekämpning av främmande invasiva arter regleras sedan 2019 enligt den svenska förordningen om invasiva främmande arter97 som ratificerar motsvarande EU-förordning.98  De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut eller hållas levande. Av de 66 arter som 2020 finns på EU-förteckningen över invasiva främmande arter, har sex arter återkommande påträffats i Uppsala län: - Gul skunkkalla - Jättebalsamin - Jätteloka - Signalkräfta - Smal vattenpest - Tromsöloka Utöver dessa har enstaka fynd rapporterats av ett flertal ytterligare arter från EU-förteckningen. En del arter som ses som de största hoten för flora och fauna i Sverige omfattas emellertid inte av denna lagstiftning. Det gäller till exempel mink, sjögull, vresros och blomsterlupin. Arbete pågår med framtagande av en nationell förteckning av invasiva arter av betydelse för Sverige. Införandet av denna förteckning kommer att komplettera förteckningen över arter  listade i EU-förordningen, och medföra samma skyldigheter till åtgärder.  Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samordnar det nationella arbetet med invasiva arter, samt ansvarar för att ta fram hanteringsåtgärder för EU-listade arter som bedöms ha stor spridning. Detta innefattar i dagsläget jätteloka, jättebalsamin och signalkräfta. Länsstyrelsen samordnar länets åtgärder mot de invasiva främmande arterna som finns listade i EU-förordningen och kommer att ha samma roll i åtgärdsarbete mot arter listade i kommande nationella förteckning.  97 SFS 2018:1939. Förordning om invasiva främmande arter. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 98 EU (2014). Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. 



  53  På länsstyrelsen pågår arbete med att identifiera, prioritera och åtgärda spridning av invasiva arter av regional betydelse.  Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Initiera och delta i nätverk för kompetensutveckling och samverkan för relevanta aktörer verksamma i länet, exempelvis länsstyrelsen, kommuner, markägare med flera. b. Genomföra kompetenshöjande aktiviteter riktade sektorsvis till aktörer verksamma exempelvis inom skogssektorn, jordbrukssektorn, inom infrastrukturens biotoper med flera.  c. Ta fram en regional handlingsplan för att motverka invasiva främmande arter baserat på ny EU-förordning. d. Ta fram regionala spridningskartor för invasiva främmande arter för att underlätta bekämpningen.  e. Genomföra insatser för att ta bort invasiva främmande arter i skyddade områden, i särskilt känsliga miljöer och där de hotar höga naturvärden. f. Genomföra kompetenshöjande aktivitet riktat mot allmänheten, förskolor och skolor om hur invasiva främmande arter kan motverkas. g. Utesluta invasiva främmande arter vid val av vilka växter som planteras, exempelvis inom park- och grönområden. h. Inventera och rapportera förekomster av invasiva arter. i. Informera om möjligheten att få LONA/LOVA-medel för bekämpning av invasiva främmande arter. j. Bekämpa och minska påverkan från invasiva främmande arter oavsett var de förekommer, exempelvis jättebalsamin, jätteloka, blomsterlupin och mink.  k. Genomföra uppföljande forskning och miljöövervakning kopplat till hanteringsåtgärder för invasiva främmande arter. l. Sprida information om Artdatabankens risklista Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige. m. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.    



  54  Åtgärder inom fokusområde byggd miljö  Med byggd miljö avses i åtgärdsprogrammet miljöer som planeras, eller redan är anlagda, för bebyggelse och för rekreations- och friluftsområden samt för kommunikationsinfrastruktur som vägar, järnvägar, kraftledningsgator med flera.  Förutsättningarna för biologisk mångfald i byggd miljö måste bevaras och stärkas för att andra viktiga ekosystemtjänster såsom rekreation och friluftsliv, pollinering, luftrening, temperaturreglering, vattenrening med mera inte ska förloras.  Uppsala län är en mycket expansiv region med planer och målsättningar om helt nya exploaterade områden, exempelvis i samband med utbyggnad av fler järnvägsspår. Det skapar en ökad risk för att värdefulla livsmiljöer fragmenteras eller försvinner men kan också skapa möjligheter till att stärka grundläggande faktorer för ekosystemtjänster. Det föreligger ett ökat behov av att spridningsvägar och variationsrika livsmiljöer av tillräcklig storlek och kvalité bevaras och utvecklas. Kombinationen av en expansiv region och länets specifika naturförutsättningar gör att åtgärder som kan anpassa eller kompensera för ingrepp i landskapet blir centrala i planeringen. En av de mest betydande faktorerna att ta hänsyn till i den fysiska planeringen är biologisk mångfald eftersom den utgör en grundförutsättning för ekosystemens förmåga att leverera ekosystemtjänster. Målkonflikterna som ska avvägas i den fysiska planeringen är många och ny kunskap och nya beslutsunderlag behöver löpande införlivas i planprocesserna. Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att bevara och stärka biologisk mångfald, från vägledande beslut i exempelvis översiktsplan, till reglerande beslut i exempelvis detalj- eller vägplan.  De livsmiljöer som bevaras och skapas i och i anknytning till byggd miljö såsom tätortsnära skogar, parker och grönområden får en ökande betydelse för överlevnad av olika arter. Detta på grund av att de naturliga livsmiljöerna i landskapet minskat och fragmenterats till följd av bland annat pågående markanvändning och exploateringen i länet. Genom medvetna åtgärder inom planering, anläggning och förvaltning av exempelvis parker och grönområden kan dessa miljöer utvecklas till förmån för biologisk mångfald. Infrastrukturens biotoper, det vill säga de miljöer som skapats i grustag, sandiga miljöer på skjutfält, längs järnvägsbankar och vägkanter utmed både små och stora vägar utgör idag viktiga livsmiljöer för många hotade och rödlistade arter som tidigare levt i det traditionella jordbrukslandskapet. Genom medvetna åtgärder inom planering, anläggning och förvaltning kan även dessa miljöer bevaras och utvecklas till förmån för biologisk mångfald. Aktiviteter med målsättningen att minska förekomst och spridning av invasiva främmande arter finns samlade under åtgärd 10, Motverka invasiva främmande arter. Åtgärder som är prioriterade att genomföra inom fokusområde den bebyggda infrastrukturen är: 
• Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering 
• Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden 
• Bevara och öka biologisk mångfald i infrastrukturens biotoper   



  55  Åtgärd 11. Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering Syfte och mål Åtgärdens syfte är att öka hänsyn till biologisk mångfald i den fysisk planeringens processer.  Målet är att integrera ett ökat hänsynstagande till biologisk mångfald i planeringsprocesser från strategisk nivå till praktiskt genomförande, och löpande integrera nya underlag som har bäring på biologisk mångfald, exempelvis grön infrastruktur. Potentiella aktörer Kommuner, länsstyrelsen, Region Uppsala och Trafikverket. Bakgrund  Den fysiska planeringens planer och riktlinjer ska se till den samlade miljönyttan och säkerställa att mark- och vattenområden används för de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Det är viktigt att i fysisk planering ta vara på möjligheten att bygga in och inte bort förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster har tydliga kopplingar till kulturmiljö- och friluftslivsvärden samt klimatomställning och klimatanpassning, vilka alla i sin tur är kopplade till människors hälsa och säkerhet. Uppsala län är en mycket expansiv region med planer och målsättningar om helt nya exploaterade områden, exempelvis i samband med utbyggnad av fler järnvägsspår. Kombinationen av en expansiv region och länets specifika naturförutsättningar gör att åtgärder som kan anpassa eller kompensera för ingrepp i landskapet blir centrala i planeringen. Kopplat till detta pågår på länsstyrelsen exempelvis ett arbete för att ta fram principer och förtydliganden av hur exploatering av jordbruksmark ska hanteras i fysisk planering vilket kopplar till detta. Om inte tillräcklig hänsyn till miljö- och naturvärden kan uppnås via planering kan metoder som ekologisk kompensation vara ett verktyg för att kompensera för förväntad negativ påverkan på arters livsmiljöer.  En förutsättning för att kunna ta god hänsyn till biologisk mångfald i den fysiska planeringen och ha en effektiv planeringsprocess är tillgång till relevanta kunskapsunderlag som nyttjas i tidiga dialoger. Det är särskilt viktigt när parallell lagstiftning berörs, till exempel artskyddslagstiftning. Avvägningar mellan olika intressen bör angripas tvärvetenskapligt på både strategisk och praktisk nivå för att bli långsiktigt hållbara.  Utmaningen är att få planernas intentioner för naturhänsyn att följa med genom genomförande- och förvaltandefas, en utmaning som exempelvis kan mötas genom utvecklat användande av strategisk, eller i förekommande fall specifik, miljöbedömning.99 Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Genomföra kunskapshöjande aktivitet för hur hänsyn till biologisk mångfald kan tas om hand i planeringsprocessen för att få genomslag i faktiskt genomförande och förvaltning riktat till politiker samt gemensamt till planhandläggare, bygglovshandläggare, kommunekologer och regionplanerare. b. Sammanställa regionalt kunskapsunderlag om var och när ekologisk kompensation är relevant. c. Anta strategiska ställningstaganden, mål och riktlinjer, till exempel i översiktsplan eller strategiskt dokument, för att i samhällsplaneringen aktivt skapa förutsättningar för att bevara och stärka biologisk mångfald. Exempelvis kan den kommunala planeringen i högre grad säkerställa tillgång till tätortsnära natur. Riktlinjer kan exempelvis innehålla att krav ska ställas i mark-, arrende- och exploateringsavtal.   99 Miljöbedömning är en process där syftet är att integrera miljöaspekter i ett tidigt skede i framtagandet och antagandet av planer. 



  56  d. Genomföra kunskapshöjande aktivitet om hur regionala och nationella kunskapsunderlag med bäring på biologisk mångfald, exempelvis handlingsplan för grön infrastruktur, kan brytas ned på kommunal nivå för den fysiska planeringen.  e. Bryta ned regionala kunskapsunderlag med bäring på biologisk mångfald, exempelvis handlingsplan för grön infrastruktur, till kommunal nivå för den fysiska planeringen. Underlagen visar exempelvis vart i kommungeografin värdekärnor och ansvarsarter återfinns.  f. Säkerställa att arbetssätt och rutiner finns så att intentionerna om biologisk mångfald i den fysiska planeringen tas om hand i faktiskt genomförande och förvaltning, exempelvis genom rutiner för uppföljning av intentionerna i detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).100 g. Säkra rutiner för att löpande implementera relevanta kunskapsunderlag i planeringsprocessen genom tidig dialog. h. Säkerställa rutiner för att uppdatera befintliga planeringsunderlag, exempelvis naturvärdesinventeringar i förhållande till Grön infrastruktur101 och länets ansvarsarter och ansvarsnaturtyper.102  i. Ta fram en regional åsvårdsplan som beskriver naturvärden och ekosystemtjänster i och i anknytning till länets åsmiljöer.   j. Utveckla användarvänliga GIS-metoder för att testa barriäreffekter efter olika åtgärder i planering och/eller framtagande av MKB. k. Möjliggöra anläggning av kreotoper som gynnar biologisk mångfald i detaljplaner för urban och exploaterad miljö, exempelvis genom att reglera för fickparker, gröna tak, växtplanteringar på vertikala ytor samt blomrika miljöer för pollinerare.  l. Säkerställa en medveten reglering som främjar biologisk mångfald vid detaljplanering av parker, exempelvis genom reglering för anläggning av öppna vattenstrukturer. m. Bidra till fler öppna småvatten i landskapet genom avvägd dagvattenhantering, exempelvis genom att välja öppna diken och dammar istället för kulvertering. n. Ställa krav i MKB på att verksamhetsutövare ska ta hänsyn till biologisk mångfald vid exploatering genom att öka användningen av ekologisk kompensation, exempelvis vid planering av vägar, järnvägar, broar och kraftledningar.  o. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden     100 SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 101 Länsstyrelsen i Uppsala län (2019). Grön infrastruktur i Uppsala län, 2019:03.  102 Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03.   



  57  Åtgärd 12. Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden Syfte och mål Åtgärdens syfte är att bevara och skapa miljöer med höga naturvärden i parker och grönområden. Med parker och grönområden avses i åtgärdsprogrammet parkmiljöer, tätortsnära natur- och friluftsområden, kyrkogårdar, golfbanor, planteringar och klippta gräsmattor. Målet är att öka kvalitativ planering, anläggning och skötsel av parker och grönområden som gynnar biologisk mångfald. Potentiella aktörer Kommuner, länsstyrelsen, entreprenörer inom parkförvaltning och trädgårdsskötsel, kyrkogårdsförvaltning och större fastighetsägare.  Bakgrund Parker och grönområden kan stötta ekosystemtjänster såsom, pollinering, luftrening, temperaturreglering och vattenrening. De har också en mycket stor betydelse för människors hälsa och välmående genom att erbjuda möjligheter till rekreation, friluftsliv, lek och skönhetsupplevelser med mera. Genom att erbjuda variationsrika livsmiljöer och spridningsvägar ut mot närliggande natur har parker och grönområden en stor betydelse för överlevnad för olika arter.  Vid planering och anläggning av parker och grönområden bör man utgå från befintliga förutsättningar och natur- och kulturvärden på platsen och i omgivningen och i första hand gynna och utveckla biologisk mångfald som redan finns eller har funnits. Med utgångspunkt i detta finns stora möjligheter att styra utformning och förvaltning så att det bevarar och stärker biologisk mångfald. I förvaltningen av parker och grönområden finns det möjligheter att med enkla medel förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald både genom generella och artspecifika insatser. Goda exempel på detta ges bland annat i sammanställningen Receptsamling förbiologisk mångfald i parker och trädgårdar103. För golfbanor finns tips på STERF:s hemsida.104 Generella aktiviteter som gynnar biologisk mångfald kan exempelvis vara att bevara död ved i olika stadier, minska användningen av kemiska växtskyddsmedel, välja inhemska växtarter samt anlägga och hålla rent dammar. Att låta gräsytor och gräsmattor som inte används för rekreation eller lek bli ängsmark med lågintensiva skötselmetoder är ytterligare en generell insats som kan ge många arter en frizon på platsen.  I upplysta park och grönområden kan anpassningar för att gynna nattaktiva djur som fladdermöss och insekter övervägas.105 Artspecifika insatser i park- och grönområden bör främst göras för hotade arter som har dessa områden som sin främsta kvarvarande livsmiljö eller som en viktig spridningsväg.   Park- och grönområden erbjuder goda möjligheter att på ett pedagogiskt sätt både synliggöra och informera om ekosystem och biologisk mångfald till besökarna då den kan ges i direkt anslutning till området. Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Initiera och delta i nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte för tekniska nämnder, parkförvaltning och kyrkogårdsförvaltning, exempelvis i samverkan med SLU:s utbildning för landskapsarkitekter eller Enköpings utbildning för trädgårdsmästare. b. Genomföra kunskapshöjande aktivitet om hur biologisk mångfald kan främjas på park- och grönytor riktad mot exempelvis bostadsbolag, större fastighetsägare, företrädare för golfklubbar och parkentreprenörer.  103 Länsstyrelsen i Västmanlands län (2019). Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar.  104 STERF (u.å). Handböcker. Hämtad från: http://www.sterf.org/se/handbocker 105 Eklöf, J., & Rydell, J. (2018). Det dödliga ljuset. Forskning & Framsteg, 8/2018. 



  58  c. Säkerställa att det görs medvetna val som främjar biologisk mångfald och stärker det positiva biologiska kulturarvet vid gestaltning, projektering och anläggning av parker, golfbanor och andra grönområden.  d. Säkerställa att skötselplaner och vårdplaner för parker, golfbanor och grönytor innehåller anpassade skötselmetoder för att främja biologisk mångfald.  e. Anpassa skötselmetoder så att de gynnar biologisk mångfald exempelvis i parker och grönområden samt på golfbanor och kyrkogårdar. f. Sprida kunskap om Artportalen och hur man använder sig av data om hotade arter i sin planering av insatser för biologisk mångfald.  g. Ta fram informationsmaterial för att sprida kunskap om biologisk mångfald till besökare i parker och grönområden. h. Bevara och planera för skyddsvärda träd, framför allt i värdetrakter för skyddsvärda träd106, genom inventering, information och skötsel. i. Genomföra insatser som gynnar pollinerare, exempelvis anlägga mer blommande och bärande träd, bedriva skötsel utan kemiska växtskyddsmedel, bibehålla sandblottor samt anlägga sandbäddar och bihotell.  j. Minska den negativa effekten av belysning på insekter och fladdermöss, exempelvis genom att utreda behov av belysning nattetid samt om möjligt ersätta kontinuerlig belysning med rörelsestyrd i parker och vid fasadbelysning av slott och kyrkor. k. Kartlägga förekomst av invasiva och främmande växter och ersätt dessa med arter av lokalt ursprung. l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.    106 Måreby, J. (2018). Vårt ansvar – naturtyper och arter i Uppsala län. Nardus – Ekologisk konsult. Länsstyrelsen i Uppsala län. 



  59  Åtgärd 13. Bevara och öka biologisk mångfald i infrastrukturens biotoper Syfte och mål Åtgärdens syfte är att bevara och skapa miljöer med höga naturvärden i infrastrukturens biotoper, exempelvis i linjestrukturer, täkter, skjutfält och på ruderatmark i industriområden. Målet är att öka kvalitativ anläggning och skötsel av infrastrukturens biotoper som gynnar biologisk mångfald.  Potentiella aktörer Trafikkontor, Trafikverket, kommuner, länsstyrelsen, Försvarsmakten, Upplandsstiftelsen, kraftnätsägare, skogsbolag, ideella föreningar, större industrier och täktbolag. Bakgrund Infrastrukturens biotoper som grustäkter, sandiga miljöer på skjutfält, längs järnvägsbankar samt vägkanter utmed både små och stora vägar utgör idag viktiga livsmiljöer för många hotade och rödlistade arter som tidigare levt i det traditionella jordbrukslandskapet. Den brist på dessa livsmiljöer som uppkommit i det moderna jordbrukslandskapet kan delvis kompenseras i infrastrukturens biotoper genom kvalitativ anläggning och skötsel. Generellt är den biologiska mångfalden i infrastrukturens biotoper beroende av någon slags störning för att motverka igenväxning. Vid genomförande av skötselåtgärder är en specifik anpassning efter biotopens behov nödvändig för att uppnå goda resultat. Ett exempel på detta är att anpassa intensiteten av störningen där sen slåtter av vägkanter och uppsamling av förna är viktiga åtgärder som gynnar en artrik blomning och fröproduktion medan torra vägkanter, vägslänter och järnvägsmiljöer enbart bör slås enstaka år.107 För ett effektivt åtgärdsarbete är det särskilt viktigt att prioritera rätt skötselinsatser i de miljöer som pekas som ut som värdefulla i olika kunskaps- och planeringsunderlag.108 Samverkan mellan olika aktörer samt uppföljning av genomförda aktiviteter är viktigt för erfarenhetsåterföring och för att säkerställa att genomförda skötselåtgärder får önskad effekt. Det pågående regionala samverkansprojektet Infrastrukturens biotoper109 är ett befintligt forum för detta med fokus på forskning och åtgärdsarbete för biologisk mångfald i linjestrukturer. Vid utbyggnad av infrastruktur kommer nya infrastrukturbiotoper att anläggas. Dessa biotoper kan också få stort värde för biologisk mångfald om det i tidigt skede planeras med utgångspunkt i de naturliga förutsättningarna på platsen så att värdefulla miljöer bevaras eller återskapas.   Längs länets åsar finns grustäkter som kan anpassas för att bättre bevara och stärka biologisk mångfald. Dessa miljöer är särskilt viktiga för fåglar, pollinatörer och vissa växtarter. Uppsala läns åsmiljöer erbjuder även viktiga ekosystemtjänster såsom grundvattenförsörjning, vattenrening och friluftsliv.      107 Lennartsson, T., & Gylje, S. (2009). Infrastrukturens biotoper: en refug för biologisk mångfald: [en skrift från CBM om transportinfrastruktur och biologisk mångfald]. Centrum för biologisk mångfald.   108 Exempel på underlag är:  Länsstyrelsen i Uppsala län (2019). Grön infrastruktur i Uppsala län, 2019:03. Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03. Trafikverket, (u.å). Artrika väg- och järnvägsmiljöer. Hämtad från: https://trafikverket.ineko.se/se/artrika-väg-och-järnvägsmiljöer). Triekol (u.å). Publications. Hämtad från: http://triekol.se/publikationer/. 109 Samverkansprojektet ” Infrastrukturens biotoper” bedrivs på nationell samt regional nivå av ArtDatabanken. Deltagande aktörer i länet är Swedavia airports, Svenska golfförbundet, Centrum för biologisk mångfald, Upplandsstiftelsen, Trafikverket, Svenska kraftnät, Ellevio AB, Vattenfall AB, Sveaskog AB, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen. 



  60  Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Genomföra kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktivitet om hur biologisk mångfald kan främjas genom anläggning, skötsel och underhåll av infrastrukturens biotoper till prioriterade aktörer i länet. b. Delta i regionalt samverkansprojekt Infrastrukturens biotoper som omfattar forskning och åtgärdsarbete i linjestrukturer.  c. Säkerställa och uppdatera rutiner och skötselplaner så att de tydligt stärker biologisk mångfald i linjestrukturer såsom vägkanter, kraftledningsgator och banvallar. d. Genomföra uppföljningar av genomförda skötselåtgärder i infrastrukturens biotoper för att säkerställa att rutiner och arbetssätt fungerar. e. Inventera linjestrukturer, exempelvis kommunala vägar och skogsbilvägar, med avseende på höga naturvärden och upprätta skötselplaner för de mest värdefulla sträckorna.  f. Inventera behovet av faunapassager och ekodukter i befintliga linjestrukturer där detta saknas. g. Som verksamhetsutövare föreslå och genomföra insatser som gynnar biologisk mångfald vid planering och drift av skjutfält och täkter, samt vid efterbehandling av täkter. I handboken Inspiration till att skapa bra natur i täkter110 ges konkreta exempel på insatser i täkter. Till exempel bevara öppna sandmiljöer genom att undvika skogsplantering och fullständig utplaning vid efterbehandling. h. Ta fram rutiner för ökad hänsyn till biologisk mångfald vid tillsynsvägledning, tillsyn och tillståndsprövning av täkter och skjutfält. Exempel på rutiner är att vid samråd, vid tillsyn, samt för täkter inför efterbehandling, alltid informera om hur höga naturvärden kan skapas i dessa miljöer. För täkter bör redan i tillstånd anges att hänsyn till biologisk mångfald ska tas vid efterbehandlingen. i. Bevara och planera för skyddsvärda träd, framför allt i värdetrakter för skyddsvärda träd 111, genom inventering och skötsel. j. Genomföra insatser som gynnar pollinerare på ruderatmark, impedimentytor och skjutfält, exempelvis genom att plantera växter som gynnar pollinerare, röja bort invasiva växter, bibehålla sandblottor och anlägga sandbäddar. k. Analysera spridningsvägar för arter knutna till infrastrukturens biotoper. l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.          110 Soldinger Almefelt, M., Lagerkvist, M., Enetjärn, S., Preuss, S., Kruys, N., Enetjärn, A.  (2016). Handbok - Inspiration till att skapa bra natur i täkter av. Projekt 13021. 111 Måreby, J. (2018). Vårt ansvar – naturtyper och arter i Uppsala län. Nardus – Ekologisk konsult. Länsstyrelsen i Uppsala län. 



  61  Åtgärder inom fokusområde beteende och konsumtion  Biologisk mångfald minskar i en allt snabbare takt i hela världen. Enligt forskning är överkonsumtion, särskilt i den rika världen, en av huvudorsakerna till den snabba artförlusten112. Konsumtion påverkar indirekt ekosystem och biologisk mångfald då produktion av varor och tjänster oftast är grundorsaken till förlust och försämringar av livsmiljöer via ohållbar markanvändning, överutnyttjande av naturresurser och till föroreningar via utsläpp till mark, luft och vatten. För att förhindra fortsatt förlust av biologisk mångfald och livsnödvändiga ekosystemtjänster både globalt och lokalt behöver den negativa påverkan från konsumtion minska. Detta behöver ske på motsvarande sätt som indirekt klimatpåverkan från konsumtion behöver minska för att bromsa den globala uppvärmningen. För att möta dessa utmaningar krävs en omställning där samhället anpassas för en mer hållbar utveckling och där beslut och beteenden styr mot hållbara produktionssätt och konsumtionsmönster. Beslutsfattare, i synnerhet politiker, har en viktig roll i att leda omställningsarbetet. För att möjliggöra informerade och miljömässigt orienterade beslut är det viktigt att denna målgrupp löpande hålls uppdaterad om forskning och utveckling inom hållbarhetsområdet. För att uppnå beteendeförändringar som medför mer hållbara konsumtionsmönster behövs en ökad medvetenhet och kunskap om konsumtionens påverkan på ekosystem och biologisk mångfald och om hållbara alternativ i kombination med förändrade normer och attityder. Fortsatta insatser för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster och öka kunskapen om biologisk mångfald samt hur den kan bevaras är därför prioriterat i hela samhället. Här kan tillgång till naturområden och möjligheter till friluftsliv fylla en viktig funktion då det visat sig främja både folkhälsan och ett ökat miljömedvetande. Skola och förskola är en viktig arena för att lyfta lärandet för hållbar utveckling som skapar förutsättningar till ökad kunskap och förändrade beteenden, inte bara hos elever utan även hos familjer och samhället i stort.  Inköp och upphandling av varor och tjänster fyller en viktig funktion i att driva samhällets omställning till en miljömässigt mer hållbar produktion och konsumtion framåt. Genom medvetna val av produkter och tjänster finns stor potential att minska negativa effekter på ekosystem och även bidra till positiva effekter för biologisk mångfald. Offentlig sektor har en nyckelroll att agera som föregångare vid upphandling och inköp av varor och tjänster. Utrymmet att ta miljöhänsyn och social hänsyn i samband med offentliga upphandlingar har successivt blivit allt större och medger idag stor frihet att ställa långtgående miljökrav, så länge kraven hör samman med det som upphandlas och är möjliga att kontrollera och följa upp. Åtgärder som är prioriterade att genomföra inom fokusområde beteende och konsumtion är: 
• Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster 
• Inspirera länsinvånarna till hållbara val som gynnar biologisk mångfald 
• Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola 
• Genomför utbildnings- och informationsinsatser om biologisk mångfald för beslutsfattare    112 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service, IPBES (u.å). Hämtad från: https://ipbes.net/ 



  62  Åtgärd 14. Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster Syfte och mål Åtgärden syftar till att minska negativa effekter på ekosystem och biologisk mångfald från produktion av varor och tjänster som konsumeras i länet.  Målet är en ökad användning av krav och utvärderingskriterier vid upphandling och inköp av varor och tjänster som styr mot en mer miljömässigt hållbar produktion och konsumtion. Potentiella aktörer Kommuner, Region Uppsala, företag, länsstyrelsen och ideella föreningar. Bakgrund Inköp och upphandling av varor och tjänster fyller en viktig funktion i samhällets omställning till en miljömässigt mer hållbar produktion och konsumtion. Alla konsumenter, såväl företag, offentlig sektor samt privatpersoner, har en möjlighet att genom medvetna val och tydliga krav bidra till detta förändringsarbete. Varor och tjänster som produceras hållbart och med god hänsyn till biologisk mångfald och andra hållbarhetsaspekter kan medföra ett högre slutpris. Som producent är det därför viktigt att synliggöra de mervärden och långsiktiga nyttor som en vara eller tjänst medför och som inköpare och konsument låta dessa bli en drivkraft i val av vara eller tjänst. Gemensamma upphandlingskrav från flera aktörer med efterfrågan på ökad hänsyn till biologisk mångfald ger större påverkanskraft och skapar tydliga och gemensamma spelregler för marknaden. Genom dialog med leverantörer av varor och tjänster finns möjlighet att formulera kraven så att det öppnar upp för nya lösningar och innovationer.  Tydliga krav som styr mot hållbar produktion och ökad hänsyn till biologisk mångfald bör ställas inom de områden som är strategiskt viktiga för inköp hos respektive verksamhet, exempelvis där inköpet har en stor miljöpåverkan, stora sociala risker eller uppgår till stora volymer. Ett verktyg för att ställa hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar är att utgå från olika befintliga miljömärkningar och ställa motsvarande krav på innehåll och uppföljning. Några exempel på miljömärkningar med hänsyn till biologisk mångfald är Svenskt Sigill Naturbeteskött, KRAV, FSC, MSC med flera.113 En fördel med dessa är att kontroll görs inom ramen för en märkningslicens vilket gör kraven enklare att följa upp. Krav på miljömärkning leder dessutom ofta till att varor och tjänster i större utsträckning är svensk- och lokalproducerade.   Livsmedel är en produktgrupp där medvetna val har stor betydelse för miljön och den biologiska mångfalden.114 Olika livsmedel och förädlingsgrad ger olika stor påverkan, men livscykelanalyser pekar på att primärproduktionen av livsmedel i regel står för den största delen när det gäller miljöpåverkan115. Genom att i första hand välja livsmedel som är producerade i Sverige bibehålls förutsättningarna för att bevara biologisk mångfald i det svenska jordbrukslandskapet. Svenskproducerade livsmedel kan i jämförelse med importerade även ge ett bredare hållbarhetsperspektiv med minskade transporter, hög djurvälfärd och ökad självförsörjningsgrad som även är positivt ur ett krisberedskapsperspektiv. Vid upphandling av vissa tjänster kan krav ställas så att utförandet ger positiva effekter på biologisk mångfald. Krav på särskild hänsyn till biologisk mångfald kan exempelvis ställas för skötseluppdrag av  113 Konsumentverket tar fram Märkningsguiden som innehåller information om märkningar inom olika ämnesområden, till exempel miljö och social hållbarhet. 114 Livsmedelsverket (2020). Miljö. Hämtad från: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo.  115 Upphandlingsmyndigheten (2020). Hämtad från: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel/hallbara-inkop-av-livsmedel-och-maltidstjanster/livsmedel-paverkar-miljo-och-samhalle/. 



  63  vägar, parker och grönområden (läs mer under åtgärd 12, bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden).  Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Genomföra kunskapshöjande aktivitet kring hur upphandling och inköp kan göras med ökad hänsyn till miljömässig hållbarhet och biologisk mångfald. b. Delta i nätverk för att utforma förslag till hur upphandlingar kan genomföras, kravställas och utvärderas för att gynna biologisk mångfald inom strategiska inköpsområden. c. Genomföra kartläggning av verksamhetens strategiskt viktiga inköpsområden samt produktgrupper som kan förväntas ha stor påverkan på biologisk mångfald. d. Genomföra upphandlingar som främjar innovativt tänkande och utveckling inom produktion, förädling, distribution och förvaltning för ökad hänsyn till biologisk mångfald, exempelvis genom funktionsupphandling. e. Agera som föregångare i offentlig sektor genom att genomföra upphandlingar som styr mot ökad hänsyn till biologisk mångfald, exempelvis genom ökade inköp av naturbeteskött och närproducerade livsmedel.   f. Säkerställa att intentioner gällande biologisk mångfald följs vid upphandling av skötsel och anläggning av exempelvis parker och vägar.  g. Som leverantör erbjuda och synliggöra alternativ vara/tjänst med större hänsyn till biologisk mångfald än vad som efterfrågas.  h. Sammanställa och sprida informationsmaterial kring upphandling och inköp av varor och tjänster med ökad miljöhänsyn.  i. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.        



  64  Åtgärd 15. Inspirera länsinvånarna till hållbara val som gynnar biologisk mångfald Syfte och mål Åtgärdens syfte är att minska negativ påverkan på ekosystem och biologisk mångfald från privatpersoners beteende och konsumtion.  Målet är att öka insatser för att inspirera länsinvånarna till medvetna val och beteendeförändringar som styr mot en mer hållbar livsstil, vilket gynnar biologisk mångfald i länet och globalt. Potentiella aktörer Kommuner, länsstyrelsen, Region Uppsala, Upplandsstiftelsen, LRF, universiteten, ideella föreningar och företag. Bakgrund För att förhindra fortsatt förlust av biologisk mångfald och livsnödvändiga ekosystemtjänster både globalt och lokalt behöver den negativa påverkan från konsumtion minska. Detta behöver ske på motsvarande sätt som indirekt klimatpåverkan från konsumtion behöver minska för att bromsa den globala uppvärmningen. Båda dessa utmaningar erfordrar att hela samhället rör sig mot en minskad materiell konsumtion till förmån för ökad tjänstekonsumtion, exempelvis är det generellt bättre både ur klimatsynpunkt och för biologisk mångfald att konsumera natur- och kulturupplevelser än prylar.  För att uppnå beteendeförändringar som medför medvetna val som styr i en mer hållbar riktning behövs en ökad medvetenhet och kunskap om konsumtionens effekter på natur och miljö, i kombination med förändrade normer och attityder. Att förändra trender i konsumtion kan upplevas utmanande och det är viktigt att förstå och analysera drivkrafter bakom förändrade vanor och beteenden för att nå framgång i arbetet. Då olika människor har olika drivkrafter för beteendeförändringar är ett angreppssätt att synliggöra flera olika synergieffekter som mer hållbara val kan ge. Genom att välja livsmedel som är producerade i Sverige bibehålls exempelvis förutsättningarna för att bevara biologisk mångfald i det svenska jordbrukslandskapet samtidigt som det bidrar till minskade transporter, en högre djurvälfärd i jämförelse med importerade animalieprodukter, och en ökad självförsörjningsgrad som är positivt ur ett krisberedskapsperspektiv.  När människor vistas i naturen växer miljömedvetenheten och förståelsen för naturens värde. Fortsatta insatser för att möjliggöra friluftsliv och för att göra natur lättillgänglig för alla länsinvånare är därmed viktigt för att öka kunskapen och engagemanget för biologisk mångfald och inspirera till livsstilsförändringar och mer hållbara val.  Privata trädgårdar med fruktträd och olika sorters blommor kan ha stor betydelse för biologisk mångfald i städer och tätorter. Med små förändringar på den egna tomten kan privatpersoner gynna biologisk mångfald än mer, exempelvis genom att plantera växter som är gynnsamma för pollinerare, lämna död ved och minska användningen av bekämpningsmedel.116  116 Extrakt (2020). Vägen till större mångfald i trädgården. Hämtad från: https://www.extrakt.se/vagen-till-storre-mangfald-i-tradgarden/  Nudging, som betyder ”knuffa”, är ett sätt att uppnå beteendeförändringar genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Ett exempel på nudging är att genom förenkling och inramning av information lyfta fram produkters positiva påverkan på biologisk mångfald eller att ha det måltidsalternativ som är bäst ur hållbarhetsperspektiv överst på matsedeln. 



  65  Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Genomföra kunskapshöjande insatser om betydelsen av biologisk mångfald exempelvis genom att anordna studiecirklar eller kurser. b. Genomföra informations- och inspirationsinsatser kopplade till konsumtionens påverkan på biologisk mångfald. Exempelvis genom att belysa konsumtionsmönster ur ett globalt perspektiv eller genom att synliggöra hållbarhetsaspekter i menyer och måltidsval.  c. Genomföra insatser för att underlätta vistelse i naturen för olika målgrupper, exempelvis genom att utveckla naturvägledning och öka tillgängligheten till tätortsnära natur. d. Genomföra informations- och inspirationsinsatser för att öka intresse och kunskap om insatser för biologisk mångfald hos villaägare, bostadsrättsföreningar med flera. Dessa kan exempelvis välja växter som gynnar pollinatörer, sätta upp insektshotell, fågelholkar och bikupor samt anlägga stadsodlingar och gröna tak. e. Samverka mellan olika typer av ideella föreningar för att genomföra kunskapshöjande insatser kopplat till biologisk mångfald, exempelvis friluftsföreningar och föreningar med artkunskap.  f. Främja etablering av lokala marknader för livsmedel och produkter.  g. Ta fram och tillgängliggör informationsmaterial om biologisk mångfald och åtgärdsarbete som kan användas i informationssyfte av olika aktörer.  h. Ta fram koncept för informationsinsatser och aktiviteter i samverkan med flera aktörer.  i. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.     



  66  Åtgärd 16. Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola Syfte och mål Syftet med åtgärden är att bidra till att på ett pedagogiskt sätt integrera kunskap om biologisk mångfald och hållbarhetsfrågor i skolors och förskolors verksamhet i Uppsala län. Målet är att stärka skolans och förskolans roll som en normbildande arena för lärande och beteende kopplat till miljö, hållbarhet och biologisk mångfald.  Potentiella aktörer Kommuner, Region Uppsala, länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, politiker, LRF, enskilda skolor och förskolor, universiteten, museer och ideella föreningar. Bakgrund  Som morgondagens beslutfattare, medborgare och konsumenter är barn och ungdomar en viktig målgrupp i det förändringsarbete mot ökad hållbarhet som samhället står inför. Genom att succesivt praktiskt integrera olika aspekter av biologisk mångfald och hållbarhet i skolans verksamhet ges elever möjlighet till fördjupad förståelse för hållbarhetsfrågor samt utrymme att praktisera hållbara beteenden och val. Genom att i skola och förskola lyfta lärandet för hållbar utveckling skapas förutsättningar till ökad kunskap och förändrade beteenden, inte bara hos elever utan även hos familjer och samhället i stort. Forskning visar att barn som vistas i och lär sig om naturen blir mer benägna att skydda den som vuxna.117 Naturskolor och andra typer av utomhuspedagogik är ett exempel på en praktisk integrering som bidrar till att ge barn och unga positiva naturupplevelser och samtidigt skapar ökad förståelse för ekologiska sammanhang. Utomhuspedagogik kopplar även tydligt till hälsa och rörelse, samt kan vara en dörröppnare för fortsatt friluftslivsutövning. Olika sektorer erbjuder läromedel som kopplar samman teori och praktik för att öka intresse och kunskap om olika ekosystemtjänster, exempelvis Skogen i skolan118 och Bonden i skolan119 som beskriver olika värden knutet till skogsbruk och livsmedelsproduktion. Avståndet mellan skola och naturområde påverkar hur vistelse i naturen används i skolverksamheten vilket bör tas med i planering av nya skolor och förskolor. Finns naturområden nära skolan tycks de användas i pedagogisk verksamhet oftare, och även av fler pedagoger på skolan än om de ligger längre bort. Ju yngre eleverna är desto större påverkan har detta avstånd .120 Aktiviteterna ska genomföras med målsättningen att skolverksamheten successivt ökar möjligheterna för elever att visats i naturen och för att praktisera hållbara val, vilket förväntas ge ökad förståelse för biologisk mångfald och hållbarhetsfrågor. Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Öka kunskapen hos barn och unga om vikten av biologisk mångfald exempelvis genom att utveckla naturskoleverksamheterna i kommunerna samt införa krav på utomhuspedagogik i skolan och förskolan.   117 Extrakt (2019). Så får barn bäst kontakt med naturen. Hämtad från: https://www.extrakt.se/sa-far-barn-bast-kontakt-med- naturen/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=november&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis.  118 Skogen i Skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter, läs mer på https://www.skogeniskolan.se/ 119 LRF:s läromedel Bonden i skolan är en unik satsning där elever på̊ ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på̊ våra tallrikar kommer ifrån och varför vi faktiskt behöver lantbrukare, läs mer på https://www.bondeniskolan.se/ 120 Beck-Friis, M. (2003) Förskolors inställning till och användning av stadens natur. Sveriges lantbruksuniversitet. Examensarbete nr 13 - 2003, Institutionen för skogens produkter och marknader.  Brügge, B., Glantz, M. och Svenning, S. (2007a) Planera för friluftsliv. I: Friluftslivets pedagogik. För kunskap, känsla och livskvalitet. 3 uppl. Liber AB s. 224–247. 



  67  b. Genomföra kunskapshöjande aktiviteter om biologisk mångfald för personal inom skola och förskola exempelvis genom årligt cirkulerande regional tankesmedja för natur- och utomhuspedagogik. c. Initiera eller delta i nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte inom praktisk integrering av biologisk mångfald i skola och förskola. d. Anpassa och utforma utemiljöer så att de stimulerar till utevistelse samtidigt som de bidrar till kunskap om biologisk mångfald och hållbarhet. e. Placera nya skolor och förskolor med närhet till naturområden. Se över och sätt mål för skolors och förskolors närhet till naturen, exempelvis att ingen skola eller förskola ska ha längre än x meter till naturområde av en viss storlek. f. Genomföra kartläggning eller översyn samt komplettering av närhet till naturområden för skolor och förskolor.  g. Genomföra kunskapshöjande aktiviteter för skolchefer och rektorer för att öka förståelsen om vikten av barns lärande kopplat till biologisk mångfald och hållbar utveckling. h. Tillhandahålla och informera om kurser i exempelvis utomhuspedagogik för pedagoger.  i. Öka kunskapen om naturmiljöers betydelse för barns lek och utveckling. j. Genomföra årlig aktivitet för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse i skola och förskola, exempelvis genom att uppmärksamma den internationella dagen för biologisk mångfald 22 maj. k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.                  



  68  Åtgärd 17. Genomför utbildnings- och informationsinsatser om biologisk mångfald för beslutsfattare Syfte och mål Syftet med åtgärden är att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara beslut som minskar negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Målet är att höja kunskapen och medvetenheten hos beslutsfattare om behovet och vikten av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och hållbara ekosystem. Potentiella aktörer Kommuner, länsstyrelsen, politiska partier, Region Uppsala, universiteten och företag. Bakgrund Naturtillståndet, dess mångfald, ekosystemens funktion och de ekosystemtjänster som tillhandahålls, försämras snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. Antalet arter som hotas av utrotning ökar ständigt och inom en 10-årsperiod kan en miljon djur- och växtarter riskera att försvinna. De åtgärder som hittills vidtagits för att skydda naturen och ekosystemtjänsterna är otillräckliga. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter innebär det att de globala Agenda 2030-målen för hållbar utveckling inte nås, inte heller nås de mål för biologisk mångfald som FN:s konvention för biologisk mångfald antagit. Nuvarande samhällsstrukturer motverkar inte bara en hållbar samhällsutveckling, utan underbygger även de indirekta påverkansfaktorerna som driver på förlusten av biologisk mångfald. Därför krävs en genomgripande samhällsomställning med en omorganisation av nuvarande sociala, ekonomiska och tekniska strukturer, samt en förändring av mål och värderingar.121 Beslutsfattare och politiker på lokal, regional och nationell nivå har en viktig roll i att leda detta omställningsarbete. För att kunna uppnå nationella åtaganden samt regionala och lokala mål krävs informerade och miljömässigt orienterade beslut som banar väg mot ett mer hållbart samhälle. För att underlätta långsiktiga och väl avvägda beslut är det av vikt att samordna politikområden med varandra, samt öka olika parters deltagande i beslutsfattandet.122 För att bevara och öka biologisk mångfald måste dess värde, liksom ekosystemtjänster och grön infrastruktur, bli en naturlig del av fysisk planering och prioritering av insatser i olika samhällsprocesser. Om naturnyttornas egentliga värde tas med i ekonomiska beräkningar kan större hållbarhet nås. Ett sätt att göra detta är att integrera ekosystemtjänster i relevanta ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället.  För att nå framgång i arbetet med biologisk mångfald är det viktigt att det finns forum för dialog, lärande och samverkan på alla nivåer mellan kommun, region och stat men också forum för möten mellan politiker och sakkunniga. Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden a. Ta fram och genomför utbildningsinsatser för förtroendevalda och andra beslutsfattare om värdet och behovet av biologisk mångfald och hållbara ekosystem. b. Medverka i en regional arbetsgrupp för att ta fram utbildningspaket för förtroendevalda och beslutsfattare avseende biologisk mångfald och hållbara ekosystem. c. Genomföra löpande utbildning av förtroendevalda och beslutsfattare inom biologisk mångfald och hållbara ekosystem.  121 Naturvårdsverket (2020). Global utvärdering av  biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Sammanfattning för beslutsfattare 122 Umeå universitet (2019). Ökad kunskap hjälper till att rädda hotad biologisk mångfald. Hämtad från:   https://www.umu.se/nyheter/okad-kunskap-hjalper-till-att-radda-hotad-biologisk-mangfald_7682722/ 



  69  d. Skapa ett forum för dialog och samverkan för experter och politiker på lokal och regional nivå för löpande kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom biologisk mångfald. Nyttja befintliga forum så långt det är möjligt. e. Ta fram riktlinjer för att det inför relevanta förslag tas fram beslutsunderlag som redovisar förslagets påverkan på ekosystemtjänster, biologisk mångfald och hållbarhet i jämförelse med andra alternativ. f. Informera beslutsfattare om vikten av naturskolor och utevistelse i naturen för barns förståelse och kunskap om biologisk mångfald och hållbar utveckling. g. Som beslutsfattare öka deltagandet i utbildningar, dialoger och samverkan som rör biologisk mångfald. h. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden som åtgärden.   



  70  Ordlista och begreppsförklaring Ansvarsarter Sällsynta arter där en särskilt stor andel av arternas totala population finns i en begränsad del av det totala utbredningsområdet. Uppsala län har 212 ansvarsarter, vilket innebär att länet nationellt sett har relativt stor andel ansvarsarter.  Ansvarsnaturtyper Hotade naturtyper som förekommer med särskilt stor eller i övrigt betydelsefull andel länet. Uppsala län har 14 ansvarsnaturtyper. Artstock  Artsammansättningen inom ett ekosystem eller geografiskt område. Biodiversitet   Se biologisk mångfald  Biologisk mångfald  Den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap. Biotop  Livsmiljön för alla arter inom ett enhetligt ekosystem. Jämför habitat, nedan. Ekodukt  En bro avsedd för att djur på ett skyddat sätt ska kunna ta sig över till motsatt sida av en väg. Ekologiskt funktionell  Gränsen mellan mark och ett vattendrag kallas för kantzon och är viktig kantzon  för hur ett vattendrag mår. En ekologiskt funktionell kantzon är utformad så att det blir särskilt gynnsamt för livet i vattendraget. Vegetation i kantzonen som träd och buskar motverkar erosion och har en temperaturreglerande funktion genom att skugga vattnet. Kantzonernas växtlighet utgör också viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för både växter och djur.   Ekosystem  Enhetlig del av landskapet med dess organismer och abiotiska (icke levande) delar. I begreppet ingår bland annat växter, djur och flöden av energi, näring och grundämnen. Ekosystemtjänster  Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.  Fickparker Små allmänna parker på cirka 500–800 kvadratmeter. Formellt skydd Innebär att markägaren fått ersättning för att bevara ett skogsområde med höga naturvärden. Naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal är olika former av formellt skydd. Även inomstatliga överenskommelser och markersatta områden som saknar beslut betraktas som formellt skyddad skog. Ett skyddat område är ett geografiskt definierat område som är utpekat, reglerat och förvaltat för att uppnå specifika syften och bevarandemål. Frivillig avsättning Ett område med sammanhängande produktiv skogsmark för vilket markägaren frivilligt fattat beslut om att åtgärder som kan skada dess naturvärde, kulturmiljövärde och/eller sociala värde inte ska utföras. Området ska finnas dokumenterat i plan eller annan handling. Fältskikt Även småplantor av träd och buskar (lägre än 50 cm) kan räknas in.  



  71  Hävd  Traditionella brukningsformer inom jord- och skogsbruket. Betesdrift, slåtter och lövtäkt är vanliga brukningsformer som ryms inom begreppet. Impediment Mark som är olämplig för jord- eller skogsbruk. Inom skogsbruk omfattas improduktiv skogsmark, som exempelvis skogbevuxna hällmarker och myrar där den samlade virkestillväxten inte överstiger en skogskubikmeter per hektar och år, samt träd- och buskmark. Inom jordbruket avses mark som är obrukbar för åkerbruk. Infrastrukturbiotoper  De biotoper som skapas eller uppstår i anslutning till vägar, järnvägar och andra människoskapade miljöer. Jordmån Den övre delen av marken som påverkas av klimat, människor, vegetation och djur samt utnyttjas av växternas rötter. I Sverige dominerar två jordmånstyper: brunjord (lövskogar) och podsol (vanligast i barrskog). Jordmånen består av olika lager, så kallade horisonter. Konnektivitet  Möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning samt från vattendraget till omgivande landområden.  Kreotop  En kreotop blir genom sin sammansättning av strukturer en potentiell livsmiljö för olika arter eller artgrupper. En kreotop skiljer sig från den traditionella och historiskt uppkomna småbiotopen genom att den är medvetet anlagd i syfte att gynna en uppsättning av arter eller artgrupper.  Kulturspår  Historiska landskapselement som alléer, småvatten, odlingsrösen, åkerrenar, stenmurar, åkerholmar, solitärträd, öppna diken och brukningsvägar som ger spår av människans historiska användning av marken. Meander, meandring  Lugnt flytande vattendrag i områden med lätteroderade sediment kan bilda regelbundna bågar, så kallad meandrar. Meanderlopp är mycket spektakulära former i älvlandskap. På grund av processerna i meanderlopp bildas typiska former, såsom erosionsbranter i vattendragets yttersvängar och älvvallar i innersvängarna.     Monokultur Ett system för odling av jordbruksgrödor, där man bara odlar ett växtslag åt gången. Begreppet används numer även om skogsbruk och avser då trädslagsrena bestånd som uppkommit genom plantering eller sådd.  Nyckelarter En art som har stor betydelse för andra arters överlevnad i ett ekosystem.  Resiliens  Ett systems förmåga att stå emot stress och förändring samt att återuppbygga viktiga funktioner efteråt.  Ruderatmark  Mark som ofta störs av mänsklig verksamhet. Detta gör att marken ligger öppen, utan täckande växtlighet, under stora delar av tiden. Rödlistan Rödlistning är ett system som utvecklats av Internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera tillståndet för arter i 



  72  naturen. Den svenska rödlistan är en prognos över risken för enskilda arter att dö ut i Sverige. Rödlistan är till hjälp för att identifiera vilka arter, och utifrån arternas ekologi vilka miljöer, som behöver åtgärder för att arternas tillstånd skall förbättras. Den är ett hjälpmedel för att kunna göra naturvårdsprioriteringar, men den har ingen juridisk status. Rödlistan tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.  Skoglig kontinuitet   Skogliga värdekärnor Skogsbestånd eller skogar som utifrån bestånds-, struktur- eller artförhållanden bedömts ha en stor betydelse för skyddsvärd fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en delmängd i begreppet värdekärna. Skogskubikmeter (m3sk) Beskriver ett träds eller skogsområdes virkesvolym. Måttet innefattar hela stammens volym ovan stubbhöjd inklusive bark och topp, men inte grenar och rötter. Sociotop  En avgränsad plats som har en viss sammansättning av bruksvärden och betydelser. Används för att beskriva utemiljöerna och deras upplevelsevärden.  Spridningskorridorer  Likartad "korridor" genom naturen som binder samman olika områden och fungerar som spridningsväg för växter och djur. Exempel på spridningskorridorer är trädbevuxna kantzoner längs stränder och vattendrag. Succession  En stegvis förändring av ett ekosystem där växter, djur eller deras samhällen avlöser varandra på en växtplats. Naturvärdena är ofta högre i sena successionsstadier än i tidiga. Topografi Beskriver ett områdes terrängförhållanden, som till exempel kupering, lutning, nivåskillnader och hur mycket vatten som finns i marken. Utomhuspedagogik  Är ett pedagogiskt förhållningssätt som syftar till växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på upplevelser i autentiska situationer. Värdetrakt Ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som finns i vardagslandskapet.     



  73  Bilaga 1. Färdplan för ett hållbart län – fyra åtgärdsprogram för Uppsala läns miljömålsarbete  Trots att miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande åtgärder inte tillräckliga för att nå miljömålen vare sig nationellt eller i Uppsala län. På flera områden går utvecklingen åt rätt håll, men åtgärdstakten är inte tillräckligt hög och naturens återhämtning går inte tillräckligt fort. Det finns därför ett behov av att öka takten i genomförandet av konkreta åtgärder för att uppnå miljömålen. Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag som består i att vägleda och samordna länets arbete med de nationella miljömålen. Uppdraget omfattar att upprätta och genomföra regionala åtgärdsprogram för att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till att länets miljötillstånd förbättras och att miljömålen nås. Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att genomföra uppdraget genom att ta fram fyra regionala åtgärdsprogram under begreppet Färdplan för ett hållbart län, figur 1. Varje åtgärdsprogram samlar åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde och varje program har en fyraårig genomförandeperiod. Programmens temaområden är: 
• Klimat och energi 
• Ekosystem och biologisk mångfald 
• Vatten 
• Samhällsutveckling  Åtgärdsprogrammen ska stimulera ökad samverkan inom miljöarbetet där länet kan nå en större förändring när olika lokala och regionala aktörer arbetar tillsammans mot samma mål. Programmen omfattar tillsammans arbete med samtliga Sveriges miljömål som länet berörs av (15 av 16 miljömål, ej mål 14 Storslagen fjällmiljö). För mer information om miljömålen hänvisas till bilaga 2 samt till webbplatsen för Sveriges miljömål.123 Mycket bra miljöarbete pågår redan i Uppsala län. Det finns ett stort engagemang hos såväl offentlig och ideell sektor, universitet, näringsliv som hos enskilda individer för att minska miljöpåverkan och hitta långsiktigt hållbara lösningar. Genom åtgärdsprogrammen stärks och förtydligas det gemensamma regionala miljöarbetet. Ett samlat och kraftfullt regionalt och lokalt ledarskap är avgörande för att nå miljömålen. 2017 bildades Uppsala läns miljö- och klimatråd för att ytterligare stärka samverkan på strategisk nivå och ge förutsättningar för att möta de utmaningar som följer av att vara ett län i stark tillväxt.  En god samverkan i länet skapar en bra grund för att utveckla de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling. En av rådets främsta uppgifter är att vara aktiv i framtagande  123 Sveriges miljömål (2020). Hämtad från: https://www.sverigesmiljomal.se/ Figur 1. De fyra åtgärdsprogrammen som tillsammans omfattar åtgärder för samtliga miljömål under begreppet Färdplan för ett hållbart län. 



  74  och genomförande av åtgärdsprogrammen inom Färdplan för ett hållbart län. Rådet är också en viktig arena för fördjupad analys och samsyn kring länets miljöutmaningar. Medlemmar i rådet är kommuner, myndigheter och organisationer som genom sin verksamhet har stor påverkan på länets miljöutveckling.124 En hållbar utveckling i Uppsala län handlar om både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De fyra åtgärdsprogrammen är inriktade på den miljömässiga dimensionen genom att miljömålen står i fokus. Vid framtagandet av åtgärder beaktas även de andra två hållbarhetsaspekterna i den mån det är möjligt. Det regionala tillväxtarbetet har stor betydelse för hur miljötillståndet utvecklas i länet och omställningen till ett hållbart samhälle kan utgöra en viktig drivkraft för regional tillväxt.  De fyra delarna av Färdplan för ett hållbart län relaterar till flera andra program, styrdokument och lagkrav samt redan pågående arbete som syftar till att stärka miljöarbetet inom olika samhällsområden. Åtgärderna i respektive åtgärdsprogram kommer att kopplas till de insatser som redan görs inom området och samordnas med övriga regionala program.      124 Medlemmar i Uppsala miljö- och klimatråd: Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammars kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Universitet, Skogsstyrelsen, Region Uppsala, Upplands lokaltrafik, Uppsala vatten, Energikontoret Mälardalen, Biodriv Öst, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Lantbrukarnas riksförbund, Uppsala handelskammare, STUNS Exempel på pågående arbete som utgör viktiga förutsättningar för genomförandet av åtgärdsprogram för miljömål är: - Samhällsplanering - Skydd av naturmiljöer och arter - Restaurering av sjöar och vattendrag - Landsbygdsutveckling - Jordbruksstöd - Vattenförvaltning - Klimat- och energiarbete - Tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet  



  75  Bilaga 2. Sveriges miljömål och internationella mål med koppling till ekosystem och biologisk mångfald   Sveriges miljömål Det svenska miljömålssystemet ska vara politiskt vägledande och består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Miljömålen är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå det miljötillstånd som beskrivs av miljökvalitetsmålen. Generationsmålet ger tyngd och drivkraft för miljöarbetet mot bland annat återhämtade ekosystem, bevarad biologisk mångfald och natur- och kulturmiljövärden, hushållning med naturresurser samt hållbara konsumtionsmönster. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Varje miljökvalitetsmål har preciseringar vilka förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet. Uppföljning av målen görs årligen både på regional och nationell nivå. Utöver det görs vart fjärde år fördjupade utvärderingar på nationell nivå.  Etappmålen som finns beslutade inom miljömålssystemet ska göra det lättare att nå generationsmålet och miljömålen samt identifierar en önskad omställning av samhället. Tio etappmål har beslutats inom området biologisk mångfald: 
• Ekosystemtjänster och resiliens 
• Betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster 
• Hotade arter och naturtyper 
• Invasiva främmande arter 
• Kunskap om genetisk mångfald 
• Helhetssyn på markanvändningen 
• Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden 
• Miljöhänsyn i skogsbruket 
• Ett variationsrikt skogsbruk 
• En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram   Det finns även två etappmål inom hållbar stadsutveckling med tydliga kopplingar till ekosystem och biologisk mångfald:  
• Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer  
• Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer  Sveriges strategi för biologisk mångfald (2014) presenteras i propositionen En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster125. Strategin består av de tio etappmålen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt hållbar markanvändning, dessutom innefattas ytterligare insatser som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen, generationsmålet samt internationella mål.126  125 Regeringskansliet, Miljödepartementet (2013). En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Regeringens proposition 2013/14:141. 126 Sveriges miljömål (2020). Hämtad från: https://www.sverigesmiljomal.se/  



  76  Uppsala län berörs av 15 av de 16 miljökvalitetsmålen (länet berörs ej av mål 14. Storslagen fjällmiljö). Samtliga miljökvalitetsmål samt generationsmålet presenteras nedan: Generationsmålet Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.  Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.  Bara naturlig försurning De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar. Giftfri miljö Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. Skyddande ozonskikt Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.  Säker strålmiljö Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning. Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 



  77  Hav i balans samt levande kust och skärgård Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Storslagen fjällmiljö Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Ett rikt växt- och djurliv Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.    



  78  Agenda 2030  År 2015 enades FN:s generalförsamling om en gemensam plan för en hållbar framtid genom att anta Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ska vara vägledande för beslut såväl för FN som för alla medlemsnationer. Bakom beslutet ligger insikten om att vi idag är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och sannolikt den sista som kan stoppa klimatförändringarna. Agendan bygger på idén om tre dimensioner av hållbar utveckling, den ekonomiska, den sociala och den ekologiska, som alla beroende av varandra. De 17 globala målen (figur 2) med sammanlagt 169 delmål handlar om att bygga en mer rättvis och jämställd värld inom planetens gränser. De globala målen ska balansera och integrera de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 tas omhand inom det svenska miljömålsarbetet.   Åtgärderna som beskrivs i åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald bidrar framför allt till uppfyllelse av mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald, men även till uppfyllelse av mål och delmål för mål 2 Ingen hunger, mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla, mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt av mål 14 Hav och marina resurser. Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald Målet är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 127Det finns tolv delmål som direkt eller indirekt ger en inriktning för arbetet med att stärka, restaurera och skydda viktiga ekosystem samt öka och bevara den biologiska mångfalden. För övriga globala mål som har koppling till ekosystem och biologisk mångfald se mål och delmål på webbplatsen för globala målen.128  127 Globala målen (2020). Ekosystem och biologisk mångfald. Hämtad från: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald/    128 Globala målen (2020). https://www.globalamalen.se/ Figur 2. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 



  79  Bilaga 3. Naturen i Uppsala län  Nedan ges en kort beskrivning av naturmiljöer i Uppsala läns vattenlandskap, jordbrukslandskap och skogslandskap. En mer fullständig beskrivning återfinns bland annat i länsstyrelsens rapporter Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län (2015), samt Grön infrastruktur i Uppsala län (2019). Mångfalden av växter och djur i Uppsala län såväl som i Sverige och övriga världen lever i en mosaik av olika naturtyper och ekosystem. Biologisk mångfald i Uppsala län idag är en kombination av naturliga miljöer och processer och ett resultat av biologiska kulturarv, det vill säga hur människan på ett småskaligt och varsamt sätt brukat marken under tusentals år.129 Naturförutsättningarna och brukandet har medfört goda förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Olika typer av störningar har genom tiderna präglat ekosystemen och deras sammansättningen av arter.130  Uppsala län är geografiskt väl avgränsat med Dalälven i nordväst, Roslagskusten i nordost och Mälaren i söder. Länet är i många avseenden variationsrikt. En viktig förutsättning för artrikedom är mötet mellan nordliga, sydliga och östliga arter som alla trivs i länet på grund av skillnaderna i klimat mellan länets olika delar. Länet är ett geologiskt ungt landområde som relativt sent täcktes av vatten och jordarterna är till stor del en följd av den senaste istiden. Den flacka landhöjningskusten, den kalkrika jordmånen, rullstensåsarna och den storblockiga moränen ger goda förutsättningar för många olika arter och naturtyper i länet. Uppsala län hyser ett flertal livsmiljöer som är värdefulla ur ett nationellt och europeiskt perspektiv. Det är exempelvis ädellövskog, äldre barrskog såsom exempelvis kalkbarrskog samt gräsmarker, ekhagar och sandmiljöer. Länets skärgård är unik. Mosaiken av havsvikar med olika blandningar av sött och salt vatten ger en rik biologisk mångfald.  Uppsala läns landareal består till mer än hälften av skogsmark. Skogen bildar tillsammans med jordbruksmark ett mosaiklandskap, genomsyrat av ett nätverk av öppna myrar, sjöar och vattendrag. Fördelningen av Uppsala läns landareal visas i figur 1. Landarealen utgörs till 62 procent av produktiv skogsmark. 24 procent av landarealen används som jordbruksmark, det vill säga åker eller naturbetesmark. Myr- och bergimpediment utgör tillsammans 6 procent. Bebyggd mark, 5 procent av länet, utgörs av exempelvis hårdgjorda ytor inom tätort, hävdad tomt- och industrimark, parker och diverse anläggningar avsedda för andra ändamål än skogsbruk. Övrig mark, som står för 3 procent av länets landareal, utgörs av kraftledningar på förutvarande skogsmark, vägar, järnvägar samt annan mark såsom upplagsplatser, grustag med mera.131 Endast fem procent av länet utgörs av vatten, undantaget havsvatten (ingår inte i figur 1).132   129 Formas (u.å). Biologisk mångfald på tre nivåer. Hämtad från: https://formas.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af36abbb 130 Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03.  131 SLU (2020). Riksskogstaxeringen. Hämtad från: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/ 132 SCB (2019). Hitta statistik. Hämtad från: https://www.scb.se/hitta-statistik   506; 62%23; 3%25; 3%26; 3%168; 21% 43; 5% 22; 3% Prod. skogsmarkMyrBergNaturbeteÅkermarkBebyggd markÖvrig mark



  80  Figur 1. Landareal fördelad på traditionella ägoslag, 1000 hektar; procent. Femårsmedelvärde 2014–2018. 100%=812 000 hektar Källa: Riksskogstaxeringen, SLU Vattenlandskapet  Vattenlandskap i Uppsala län. Foto: Bergslagsbild Uppsala län består av endast fem procent vatten, exklusive havsvatten.133 Länet avgränsas i stort av Mälaren i söder, Sagån i väster, Dalälven i norr och Östersjön samt en del av södra Bottenhavet i öster. Länsstyrelsen pekar ut fem ansvarsnaturtyper och 37 ansvarsarter knutna till vattenmiljöer.134 De naturtyper som Uppsala län har särskilt stort ansvar för är grunda vågexponerade hårdbottnar (rev), små öar och skär i Östersjön, havsstrandängar, grunda trösklade havsvikar (laguner), kransalgssjöar och rikkärr. Sjöar och vattendrag bedöms som viktiga livsmiljöer för 42 av de rödlistade arterna som förekommer i länet.  De marina miljöerna är varierade, från trösklade havsvikar, mjuka och hårda bottnar, skär och mindre öar samt utsjöbankar. Ytvattnet har en salthalt på omkring fem promille men är lägre i innerskärgården och vid vattendragsmynningar. 135 De kustmynnande vattendragens mynningsområden är viktiga habitat. Dalälvens, Tämnaråns och Olandsåns mynningsområden utgörs av naturtypen estuarier (större flod- och åmynningar) där sötvatten blandas med det saltare havsvattnet. Naturtypen har en komplex artsammansättning med såväl djur som växter av marint, limniskt och brackvattensursprung.   Landhöjningen är fem till sex millimeter per år och ger upphov till speciella strandnära biotoper som flador, rikkärr och landhöjningsskog. Den grunda landhöjningskusten är unik, med stora områden präglade av strandförskjutning och avsnörning av grunda havsvikar. Vattenvegetationen är ofta rik i dessa så kallade laguner och det särskilt utmärkande är de känsliga kransalgerna.  Tack vare en tidig uppvärmning på våren utgör lagunerna goda lek- och uppväxtmiljöer för fisk. Naturtypen är även en viktig livsmiljö för änder, måsfåglar och vadare. Lagunerna genomgår en naturlig succession då de med tiden snörs av till glosjöar som sedan kan övergå till rikkärr eller sumpskogar. Längs med skyddade stränder finns havsstrandängar. De skiljer sig beroende på om de hävdas, störs av isskav eller är helt ohävdade. Liksom i de flesta andra kantzoner kan artrikedomen vara mycket hög. De flesta av länets havsstrandängar är små, men de större är mycket viktiga för rastande fåglar.   133 SCB (2019). Hitta statistik. Hämtad från: https://www.scb.se/hitta-statistik  134 Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03.  135 Svealandskusten (2014). Salthalten betyder mycket. Hämtad från: https://www.havet.nu/svealandskusten/?d=3344#5 



  81  Skärgården är varierad med ett stort antal skogklädda öar och exponerade skär, som ofta hyser en rik och skyddsvärd fågelfauna. Fågelskär med mås- och tärnkolonier fungerar som en egen biotop där flera arter av till exempel änder och vadare häckar i skydd av kolonierna. De grunda, solbelysta hårdbottnarna karaktäriseras av ett produktivt växt- och djursamhälle. Reven erbjuder livsmiljö, föda och leklokaler för många fiskarter och är därför ofta mycket produktiva. Uppsala läns sjöar och vattendrag kan grovt delas in i tre olika kategorier – Dalälven, Övriga kustmynnande vatten samt Mälaren och mälarmynnande vatten. Länets vattendrag är till stor del uppdämda och uträtade men det finns även många inslag av höga eller mycket höga naturvärden. Här finns exempelvis Dalälven med utbredda fjärdar som bryts av trängre forsområden och svämmiljöer med svämlövskogar och älvängar med hög artrikedom, kustmynnande större och mindre vattendrag med delvis naturliga strömsträckor samt Mälarmynnande slättlandsåar där vissa utgör goda spridningsvägar för fisk.   Av länets relativt få sjöar är de flesta näringsrika och grunda på grund av tidigare sjösänkningar. I Uppsala län finns grunda kalkrika sjöar i landhöjningsområden med relativt näringsfattigt vatten och med en vegetation som domineras av kransalger, så kallade kransalgsjöar. Vattnet i dessa sjöar är klart eftersom växterna lagrar närsalter och bromsar vågrörelser. Det kan även vara brunfärgade, humösa, sjöar i anslutning till rikkärr eller källpåverkade myrar. Förutom kransalger kan vegetationen domineras av kalkkrävande brunmossor. Mälaren är naturligt näringsrik. Sjöns tillrinningsområden domineras av näringsrika lerjordar med hög andel jordbruksmark. Det tillrinnande vattnet är rikt på näringsämnen och växtligheten i sjön är därför stort. Det gynnsamma klimatet kring Mälaren återspeglas i dess vegetation och sjön är rik på vattenväxter.   Våtmarker finns spridda i hela länet. Våtmarksinventeringen som genomfördes från 1980-talet och framåt visar tätheter av våtmarksobjekt längs Dalälven och området söder och väster om sjön Tämnaren. Även längs kusten samt närmre gränsen mot Stockholms län finns högre tätheter av våtmarker. Det största sammanhängande våtmarksområdet i länet är Florarna, där naturskogsartade skogar och våtmarker utgör en komplex mosaik. Många av de större våtmarksområdena i länet är våtmarker i skogsdominerade landskap. Men det finns även en del rika våtmarksvärden i odlingslandskapet, till exempel kring Hjälstaviken. Den kalkhaltiga moränen som främst återfinns i de norra delarna av länet ger upphov till kalkrika våtmarker i området, så kallade rikkärr, med speciella förutsättningar för artrikedom. Rikkärr är en utpekad ansvarsnaturtyp för Uppsala län och de utmärker sig genom att vara de artrikaste våtmarkerna med många specialiserade arter kärlväxter, mossor, landmollusker och svampar.   Jordbrukslandskapet  



  82  Jordbrukslandskap i Uppsala län. Foto: Bergslagsbild Omkring en femtedel av Uppsala län är jordbruksmark och av den är 90 procent åker och 10 procent betesmark. Jordbrukslandskapet i Uppsala län har både bördig slättbygd med produktiv åkermark och en skogsbygd där inslaget av beteshagar och vallodling är stort. Slättbygden övergår i söder till så kallad Mälarbygd, ett landskap dominerat av sprickdalar och styv åkerlera, öppna lerslätter avbrutna av moränryggar och mindre skogsområden samt ekbackar och lövskogspartier. I länets östra delar återfinns dessutom så kallad kustbygd. Kustbygden känns igen på sin kuperade terräng med små, slingrande åkermarker omgivna av morän- och hällmarker. Här finns relativt många traditionella drag bevarade. Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet handlar om vilda arter av växter och djur såväl som odlade växter och jordbrukets husdjur. Många arter har även stor betydelse för människan, exempelvis genom ekosystemtjänster som pollinering av grödor och kontroll av skadeinsekter. Samtidigt är ett artrikt och varierat landskap något som många människor uppskattar. För avel och växtförädling är variationen viktig och gener från traditionella raser och sorter ger möjlighet till urval och utveckling vid förädlingsarbete även i framtiden. Det kan även finnas egenskaper som vi ännu inte förstått är till nytta. Denna tillgång av gener som finns i traditionella djurraser och växtsorter, men även i vilda växter och djur, kan ha betydelse för framtidens livsmedelsförsörjning och vid utveckling av nya grödor eller odlingsmetoder.  Jordbrukslandskapet är format av människan och är en del av det svenska kulturarvet. Genom att bevara och utveckla ett varierat landskap bidrar jordbruket till biologisk mångfald. Betesdjur är till exempel nödvändiga för att vi ska kunna ha kvar ett omväxlande landskap med både åkrar och betesmarker. Utan betesdjur växer många marker igen med skog. I slättlandskapet kan det exempelvis vara viktigt att bevara våtmarker, obrukade marker, träd, buskar och snår för att djur och växter ska trivas. Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap handlar både om att bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga och odlingslandskapets natur- och kulturvärden.  Uttrycket "äng är åkers moder" visar hur viktig ängen har varit i vårt land. Från ängen fick bonden vinterfoder till djuren som i sin tur gav gödsel till åkern. Ängens storlek var därför viktig för hur stor åker bonden kunde odla och även för skördens storlek. I dagens jordbruk har kopplingen mellan äng och åker upphört. Vinterfodret tas numera från vallen, det vill säga åkrar som odlas med gräs, och växtnäringen kommer både från stallgödsel och mineralgödsel. Ängsbruket har därmed mer eller mindre upphört och ängarna utgör numera endast en bråkdel av deras forna arealer. Länsstyrelsen pekar ut tre ansvarsnaturtyper och 54 ansvarsarter i jordbrukslandskapet136. De naturtyper som Uppsala län har särskilt stort ansvar för är svämängar, torrängar och öppna sandmiljöer. Svämängar finns främst längs Dalälven och gynnas av både översvämningar och hävd. Torrängar är ört- och gräsdominerade miljöer på torr mark, även på hällmark, med sparsamt busk- och trädskikt. De kan delas upp i underklasser och finns ofta i mosaik med friskare gräsmarker. Flera arter i torrängar gynnas av sent, extensivt bete. Öppna sandmiljöer är idag en bristvara i naturen, varför även människoskapade miljöer är viktiga. Flera av ansvarsarterna är fjärilar och skalbaggar, vilka under någon del av sin livscykel är beroende av någon värdväxt.    136 Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03.  



  83  Skogslandskapet   Skogslandskap i Uppsala län. Foto: Camilla Wessberg Produktiv skogsmark utgör 62 procent av landarealen i Uppsala län (506 000 hektar). Produktiv skogsmark är mark som är lämplig för skogsproduktion och inte väsentligen används till annat ändamål, samt producerar minst 1 skogskubikmeter (m3sk) per hektar och år.137 Av länets skogsmark är 14 procent undantagen från skogsbruk, antingen genom formellt skydd (5,6 procent), genom markägares frivilliga avsättningar (3,6 procent) eller för att den utgörs av improduktiv skogsmark (4,8 procent), se figur 3. Den formellt skyddade marken utgörs av både produktiv och improduktiv skogsmark. Total andel improduktiv skogsmark i länet är 5,5 procent. 138 86 procent av all skogsmark i länet används alltså för skogsproduktion. Detta medför att de åtgärder för att gynna naturvärden och biologisk mångfald i den brukade skogen är av avgörande betydelse för den biologiska mångfalden liksom ett utökat skydd i form av frivilliga avsättningar och formellt skydd. En god naturhänsyn gör att den biologiska mångfalden och variationen i det brukade skogslandskapet bevaras och utvecklas i samband med de skogliga åtgärderna. Figur 3: Skogsmark, varav delar undantagna från skogsbruk. Skogsstyrelsen rapport 2019/18.  137 SLU (u.å) Riksskogstaxeringen. Hämtad från: www.slu.se/riksskogstaxeringen  138 Skogsstyrelsen (2019). Statistik om formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark. Redovisning av regeringsuppdrag. Rapport 2019/18.  85,9% 5,6%3,6%4,8% formellt skyddadskogsmarkfrivilliga avsättningarimproduktiv skogsmarkutan formellt skydd



  84  Vissa skogsmiljöer är av särskilt intresse för den biologiska mångfalden i Uppsala län, så kallade ansvarsnaturtyper. Dessa naturtyper är av nationellt intresse och har en relativt stor andel av den nationella förekomsten i länet. Länsstyrelsen pekade 2015 ut sex ansvarsnaturtyper och 121 ansvarsarter i skogsmiljöer. De skogsmiljöer som Uppsala län har särskilt stort ansvar för är kalkbarrskogar, asprika skogar, ädellövskogar, svämskogar och åsbarrskogar. Andra skogliga naturtyper som är viktiga i länet är landhöjningsskogar, större myr- och skogsmosaiker samt skärgårdsnaturskogar. Länet är ett av de mest variationsrika barrskogsområdena i Sverige. 139 Kalkbarrskogar förekommer främst i nordöstra delen av länet, där depositionen av kalk var störst och urlakningen har pågått under en kortare tid. I länets kalkbarrskogar finns ett stort antal rödlistade mykorrhizasvampar, vilka är knutna till gran eller tall på kalkrik mark. Dessa överlever normalt inte en slutavverkning. Även gödsling, igenväxning och upphörd hävd kan vara ett hot mot mykorrhizasvamparna. Länets kalkbarrskogar har dessutom en rik förekoms av guckusko.  Uppsala läns skogar har, i förhållande till andra län, en hög andel asp med en god föryngring. Rik förekomst av asp hittar man i olika skogsmiljöer i länet, till exempel i blockrika skogar eller som successionsskogar på tidigare öppen mark eller brandfält. Skogar med rik förekomst av asp förekommer spritt över länet, med viss tyngdpunkt kring Vällen, Dalälven och i Uppsalatrakten. De flesta ansvarsarter i asprika skogar utgörs av skalbaggar som är beroende av död aspved, till exempel den starkt hotade cinnoberbaggen. Kontinuitet av gammal asp och död aspved är viktig för bevarande av den biologiska mångfalden i asprika skogar.  Uppsala län ligger på gränsen för utbredningen av ädellövskogar. Ädellövträd finns spridda i hela länet, men de mest skogspräglade ädellövmiljöerna finns kring Mälaren, i trakten kring Länna och sjön Vällen samt vid Dalälven. Ädellövmiljöer är den ansvarsnaturtyp med flest utpekade ansvarsarter, varav många är mark- och vedlevande svampar. Skogar med regelbundna översvämningar är värdefulla miljöer för många arter. Sådana miljöer finns vid Dalälven och kring glupar, vilka är särskilt rikt förekommande nordväst om Uppsala. Översvämningarna missgynnar gran vilket gör att dessa miljöer ofta är lövträdsdominerade. Den biologiska mångfalden gynnas av den rika förekomsten av ädellövträd och asp samt av den höga luftfuktigheten. Åsbarrskogar växer på de sandiga rullstensåsarna som löper i nord-sydlig riktning i länet. De övre delarna av åsarna är torra och på dessa växer tallskog medan gran- och blandskog ofta växer längs åsens sluttningar. Kalavverkning, exploatering, tjockare humustäcken och mörkare skogar är viktiga hot mot arterna och naturtypen.   139 Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03.  
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Kommunstyrelsen 

Remiss från Region Uppsala, Regional utvecklingsstrategi för 
Uppsala län 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har fått remiss med förslag till den regionala utvecklingsstrategin i Uppsala 
län.  
 
Bakgrund 
Knivsta kommun har fått tillfälle att lämna synpunkter på region Uppsalas förslag för den 
regionala utvecklingsstrategin Uppsala län. Det förslag till strategi som nu är ute på remiss 
ska, från och med dess antagande, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin. 
Programperioden för utvecklingsstrategin är 2021-2024. Förslaget till regional 
utvecklingsstrategi bygger vidare på struktur från nuvarande RUS, med en vision som 
konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden, En region för alla, En hållbart växande 
region, samt En nyskapande region. De strategiska utvecklingsområdena är ömsesidigt 
påverkande och beroende av varandra samtidigt som de ger ingång och struktur för länets 
utvecklingsarbete. Agenda 2030 ligger som en grund för arbetet och ska fungera som en 
riktningsvisare. 
 
Samtliga kontor inom kommunen har fått tillfälle att yttra sig om förslaget. Yttrandena har 
sammanställts i förslaget till remissvar.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Remissförslaget syftar till en strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i 
Uppsala län och ska fungera som en riktningsvisare för arbetet mot de nationella målen och 
agenda 2030. Remissförslaget bedöms inte innebära några ekonomiska kostnader för 
Knivsta kommun.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-23 
Förslag på remissvar RUS Knivsta kommun  
Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 
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Akten 
Region Uppsala 
 

 
 
 
 

 

Emma Lundbergh 
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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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FÖRSLAG 2020-09-29 
 
Remissvar  
Regional utvecklingsstrategi Uppsala län 
Region Uppsala 
Sista svarsdag: 2020-10-30 
 
 
 
 
 
Knivsta kommun har fått tillfälle att lämna synpunkter på region Uppsalas förslag för den 
regionala utvecklingsstrategin Uppsala län. 
 
 
Kort om förslaget 
 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 
utvecklingsarbetet i Uppsala län. Det förslag till strategi som nu är ute på remiss ska, från och 
med dess antagande, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin. Programperioden för 
utvecklingsstrategin är 2021-2024. I detta förslag till utvecklingsstrategi föreslås att denna även 
ska fungera som länets Agenda 2030-strategi. 
 
Förslaget till regional utvecklingsstrategi bygger vidare på struktur från nuvarande RUS, med en 
vision som konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden, En region för alla, En hållbart 
växande region, samt En nyskapande region. De strategiska utvecklingsområdena är ömsesidigt 
påverkande och beroende av varandra samtidigt som de ger ingång och struktur för länets 
utvecklingsarbete. Agenda 2030 ligger som en grund för arbetet och ska fungera som en 
riktningsvisare, samtidigt som det är mot de globala målen och visionen vi strävar. 
 
  



 
 

Sida 2 av 7 
 

 
Synpunkter 
 
Kapitel 4 - En region för alla     
 
Övergripande synpunkter 
Med anledning av pandemin känns frågan om vårdens beredskap som prioriterad (materialfrågan inte 
minst).  
  
Utifrån kunskap och erfarenhet kring covid-19 pandemin anser Knivsta kommun det vore bra att lyfta 
frågan hur aktörer i länet ska bereda sig inför eventuella liknande situationer i framtiden.  
 
Generellt skrivs det lite om äldres behov för att främja hälsosamma levnadssätt framförallt utanför 
vården. Det återspeglas också i indikatorerna. Knivsta kommun önskar att äldres behov, främst utanför 
vården, lyfts mer.   
 
Ett sätt att främja hälsan för många, är att säkerställa tillgängligheten till grönområden. Den svenska 
allemansrätten är, liksom tillgång till gröna allmänna platser, är också en förutsättning för folkhälsa 
och en plattform för demokrati och sammanhållning. Värdet av tillgång till grönområden och natur bör 
lyftas inom detta kapitel.  
  
Kommunen ser brister i hur fritidsfrågor lyfts i strategin. Punkter att lyfta in kopplat till fritidsfrågor 
är: 

• Vilka typer av anläggningar finns och planeras regionalt, hur lyfter man kvinnoperspektivet 
när det ska anläggas t.ex. elljusspår?  

• Hur kan regionen samarbete att locka större kultur/idrotts engagemang till alla kommuner, och 
hur ska vi tänka på kommunal nivå? (Varje kommun har inte råd eller resurser att bygga egna 
stora anläggningar) 

• Kommunen önskar att frågan hur fritid och folkhälsan är sammankopplade, till exempel kring 
fysisk aktivitet? Det räcker inte bara med tillgång till utegym. Hur kan vi strategiskt planera 
för optimera användningen? 

 
Sidan 16 
Under målen bör följande mening tilläggas med förslag i fet stil:  
“Ta tillvara och främja civilsamhällets kraft och engagemang.”  
 
Sidan 17 
I nuvarande förslag står följande mening: ”Omställningen till en effektiv och nära vård innebär att 
länets befolkning i så hög grad som möjligt ska få sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social 
omsorg genom insatser nära bostaden.”   
 
Meningen bör ändras till ”Omställningen till en effektiv och nära vård innebär att alla resurser inom 
vården ska användas på bästa sätt. Viss vård behöver koncentreras centralt medan annan vård behöver 
flytta närmre patienterna, både tillgängligt, relationellt och geografiskt närmre bostaden.”  
 
Kommentar: Även på andra ställen i RUS:en där omställningen till en effektiv och nära vård beskrivs 
nämns främst det ”nära”. Därför ser kommunen det som viktigt att i den här meningen ändå sätta ord 
på det som också finns i målbilden, nämligen effektiviseringen. (Det eventuella personliga värdet för 
patienten att få allt mer specialiserad vård i det egna hemmet kan inte få övertrumfa värdet av att vi 
använder samhällets resurser effektivt, så att sällan-vård som kräver specialister samlas på färre 
ställen.) Detta är målbilden region och kommuner enats om, att det förutom mer nära även behöver bli 
mer effektivt.   
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Sida 18 
Under rubriken “Främja hälsosamma levnadssätt”  
“Ett exempel är arbete för att ge alla barn och unga möjlighet att ta del av fysisk aktivitet på lika 
villkor, som tillgång till Fritidsbanker, spontanidrottsplatser och anpassade friluftsmiljöer.”  
Är det möjligtvis att gå in på för mycket detaljnivå genom att peka ut specifika verksamheter såsom 
Fritidsbanken? Riktigt den detaljnivån finns inte under andra åtaganden.   
 
Sista stycket under “Ett öppet och inkluderande samhälle”  
“I ett länsövergripande samarbete är områdena hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt 
utsatta områden samt mäns våld mot kvinnor utpekade. Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i 
socioekonomiskt utsatta områden handlar om att genomföra ett urval av insatser i samverkan. För att 
nå målbilden finns behov av en lägesgemensam plattform för statistik, analys, kunskap och 
kommunikation, utbildningar för aktörer som möter suicidnära personer, våldsförebyggande arbete i 
skolan och att utveckla den lokala och regionala lägesbilden för ökad trygghet. Arbetet mot mäns våld 
mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål utgår från den regionala strategin för jämställdhet.”  
Här beskrivs ett pågående arbete som samverkande aktörer i länet har åtagit sig att arbeta med. Nu 
ligger denna beskrivning under rubriken/målet “Ett öppet och inkluderande samhälle” som beskriver 
det långsiktiga utvecklingsmålet. Bör detta stycke, eller de delar av stycket som beskriver strategi, 
flyttas in under rubriken ”Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet”? 
 
Sidan 20  
Det står som sista mening kring covid-19 att ” Vi behöver ha beredskap för och en förmåga 
att bidra till återhämtning av och hantering av effekter på arbetsmarknaden med anledning av Covid-
19-pandemin”. I övrigt i dokumentet används inte ordet ”vi”. Kan med fördel omformuleras så att det 
mer följer övrig text.  
 
Sidan 22-23  
Under det prioriterade målet “En hälsofrämjande och nära vård” beskrivs att “För att gå mot målet ska 
steg och insatser ske för att utveckla en förnyad vårdstruktur i länet, samt för att skapa samhälleliga 
förutsättningar för ökad psykisk hälsa bland barn och unga”.  
Det är bra och viktigt att ha ett fokus på den psykiska hälsan för barn och unga eftersom hälsan i de 
unga åren påverkan hälsan genom livet. Men det finns även stora skillnader i psykisk ohälsa mellan 
olika grupper, exempelvis är psykisk ohälsa vanligare bland kvinnor än män (oavsett ålder) och bland 
äldre är psykisk ohälsa vanligare bland ogifta eller ensamboende. Skulle ett tillägg likt detta vara 
möjligt (tillägg i fet stil): 
“För att gå mot målet ska steg och insatser ske för att utveckla en förnyad vårdstruktur i länet, samt 
för att skapa samhälleliga förutsättningar för ökad psykisk hälsa bland barn och unga och minskad 
ojämlikhet i psykisk hälsa” 
  
Formuleringen på den näst sista meningen på sidan 23 bör tilläggas med förslag i fetstil ” Att minska 
utsatthet för brott och otrygghet i socioekonomiskt utsatta områden och grupper ska vara i fokus för 
arbetet.” Alla kommuner har inte “socioekonomiskt utsatta områden” enligt definitionerna, men 
utsatta grupper finns överallt och fokus kan även ligga där.  
 
Sidan 25 
Agenda 2030 målet nr 4, ”god utbildning till alla”, kommer i skymundan under programperioden. Den 
digitala kompetensen är viktigt för att upprätthålla regionens attraktionskraft bland annat.  
   
De prioriterade målen för kapitlet är ”En hälsofrämjande och nära vård” och ”Ett gott samhällsklimat 
med hög tillit och inkludering”. Indikatorerna för ”En region för alla”, avsnitt 4.3, anser kommunen 
har en svag koppling till ”nära vård” då indikatorerna inte mäter tillgång, tillgänglighet eller 
upplevelse av vård. Indikatorerna fokuserar på utfall i hälsa eller risk/skyddsfaktorer för ohälsa/hälsa. 



 
 

Sida 4 av 7 
 

Vi föreslår att en eller flera indikatorer kopplad till brukarupplevelsen av hälso- och sjukvård och av 
vård och omsorg läggs till. 
 
 
 
Kapitel 5 - En hållbart växande region 
 
Övergripande synpunkter 
Uppsala län har en stor offentlig sektor – upphandling är ett verktyg för att styra mot mål. Text om 
upphandling önskas (förslag kan delar av texten om upphandling på sidan 46 flyttas hit).  
 
En fråga som kan lyftas ytterligare i detta kapitel är resursplaneringen. Samordning av olika aktörer i 
länet såsom länsstyrelsen, privata och civila aktörer, och kommuner kan effektivisera processer och 
genomförande, men själva samordningen är också resurskrävande. De stora omställningar som 
samhället har framför sig innebär olika utmaningar för kommuner av olika storlekar. Det är inte alltid 
effektivt för en liten kommun att avsätta resurser från ett genomförande omställningsarbete till ett 
regionalt samordnande, och det är inte alltid en liten kommun har resurser att avsätta både för 
planering och genomförande samtidigt. En utmaning för regionen är att i den regionala 
samhällsplaneringen bevaka de olika kommunernas faktiska förmåga att delta i samordning.  
 
Det är viktigt att kollektivtrafikförsörjningen följer med den regionala utvecklingen men lika viktigt 
att den följer utvecklingen hos kommunerna. Knivsta kommun utvecklas med snabb fart. I Alsike har 
kommunen flera nyantagna detaljplaner med blandad bebyggelse och fler planer är på gång. Knivsta 
kommun vill påpeka att det är viktigt att kollektivtrafiken hänger med och utvecklas med goda 
bussförbindelser även för tiden innan järnvägsstationen i Alsike är på plats.  
 
Sidan 31 
”För att klara bostadsförsörjningsbehovet och bygga levande livsmiljöer krävs en effektiv och proaktiv 
planering i kommunerna, med stöd av en övergripande regional planering.”  Vi kan som kommun 
planera och bygga levande livsmiljöer även utan övergripande ”stöd” eller styrning på regional nivå.  
 
Mål att alla invånare ska ha tillgång till snabbt bredband är svårt att uppfylla. Förslagsvis kan målet 
omformuleras till att skapa möjlighet/ge frågan om bredband till alla.   
     
Målet ”Planera för och bygga fler bostäder samt utveckla befintligt bostadsbestånd i en god bebyggd 
miljö” behöver tydliggöras. Vad menas med planera för och bygga fler bostäder? Öka takten, öka antal 
jämfört med idag, öka kvalitén?   
 
Sidan 31  
Det saknas ett resonemang om cirkularitet och cirkulär ekonomi. 
  
Sidan 31 
Resonemanget kring samlokalisering för en god bebyggd miljö som förs på denna sida får gärna 
speglas i andra kapitel. Den strategiska betydelsen av fysik planering får därför gärna lyftas från fler 
perspektiv än bostadsbyggandet. Till exempel hur planeras för näringsverksamheter och 
rekreationsanläggningar för att nå de långsiktiga målen. 
 
Sidan 31 
Under “Säkra och attraktiva städer och livsmiljöer” kan det vara bra att särskilja “trygga livsmiljöer” 
från andra viktiga värden som tillgänglighet, naturområden m.m. Ibland går dessa värden inte hand i 
hand så som det kan uppfattas i texten. Att trygga en miljö för att öka människors upplevelse av 
trygghet kan ibland innebära en intressekonflikt med andra värden som biologisk mångfald eller 
tillgänglighet.   
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Sidan 38  
Flera indikatorer är svåra att mäta på kommunal nivå liksom påverkansmöjligheten.  
 
 
 
Kapitel 6 - En nyskapande region  
 
Övergripande synpunkter  
Digitaliseringen bör också vara något att följa upp som indikator. Indikatorer som vilar i bedömningar 
(upplevelsebaserade undersökningar) är generellt svåra att analysera (se arbetsgivarens bedömning av 
att rekrytera). 
 
Det är viktigt att åtminstone en av indikatorerna är tillräckligt bred för att beröra alla länets 
kommuner.  
 
Basföretagandet, vilka ju är den stora bulken av företag, glöms lite bort och berörs inte av de 
långsiktiga utvecklingsmålen.  
 
Sidan 40 
Näringslivet bidrar också till att skapa ett gott liv för länets invånare (service, arbetstillfällen, nöjen, 
kulturutbud etc). Samma koppling saknas på sidan 44 där besöksnäringen också är en tillgång för 
länets invånare, vilket hemesterande i år inte minst visat.  
  
Återkommande fokus om att fler företag ska bli internationellt verksamma. Vi vänder oss inte emot 
fokuset, men det framstår som att själva internationaliseringen är ett självändamål. Det bidrar också till 
att det indirekt blir ett högre värde för verksamheter som kan internationaliseras. Ett tjänsteföretag kan 
skapa ett stort värde för länet, men har längre till en internationell marknad än producerande 
verksamheter. Kommunen föreslår att de bakomliggande syftena som till exempel konkurrenskraftiga 
företag/företag med spetskompetens/företag som bidrar till att lösa samhällsutmaningar lyfts fram 
tydligare.   
  
Sidan 43 
Avsnitt 6.1.2 ”Ett gott klimat för utveckling och hållbar tillväxt i hela länet” 
I andra stycket i slutet av första meningen står att redan etablerade företag ska få stöd att växa. Nytt 
förslag redan etablerade företag ska få goda förutsättningar och stöd att växa och ställa om.  
  
Sidan 45 
En växande cirkulär och biobaserad ekonomi och ett fossilfritt samhälle är inte hållbart utan en 
bevarad biologisk mångfald. I det nationella skogsprogrammet påtalas att det är en stor utmaning att 
kombinera ett intensifierat skogsbruk med ökad naturhänsyn.  
Den näst sista meningen på sidan 45 föreslås därför omformuleras enligt förslag: I en växande cirkulär 
och biobaserad ekonomi och ett fossilfritt samhälle har exempelvis en framgångsrik och innovativ 
skogsnäring, som också bidrar till en bevarad biologisk mångfald och funktionella ekosystem, och 
skogsråvaran en viktig roll.  
 
Sidan 49   
Se kommentar för kapitel 4, sidan 20, angående covid-19.   
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Kapitel 7- Genomförande, från vision till handling 
 
Det skrivs om den goda samverkanskulturen inom Uppsala län. Denna samverkanskultur vill Knivsta 
kommun lyfta i och med arbetet med framtagandet av Knivsta kommuns transportplan för hållbar 
mobilitet där det nära samarbetet med andra aktörer varit viktigt för att få ett bredare perspektiv. I och 
med samverkan mellan olika aktörer och myndigheter skapar vi gemensamma mål och förutsättningar.  
 
Det finns ett generellt utvecklingsbehov kring evidensbaserade processindikatorer för arbetet med att 
omställa mot ett hållbart samhälle och det är mycket positivt att Regionen arbetar med att utveckla 
förslag på sådana indikatorer. I kapitel 6 har BRP/capita valts som en indikator för En nyskapande 
region. Detta är ett mått som har dominerat hur vi mäter framgång fram till nu. Det är mycket viktigt 
att Regionen i arbetet med den indikatorn också strävar mot mål 17.19, utveckla nya sätt att mäta 
framsteg, för att identifiera konflikter mellan olika delmål och väga indikatorer mot varandra.  
 
Under rubriken genomförande framkommer det att strategins vision endast kan förverkligas om 
aktörerna i länet drar åt samma håll och fokuserar på genomförandet. Alla aktörer uppmanas att lyfta 
in de frågor man planerar att bidra med i sina respektive planeringsunderlag, verksamhetsplaner och 
budgetar, redan från utvecklingsstrategins fastställande och allteftersom handlingsplaner upprättas i 
arbetet. Att länet kraftsamlar tillsammans innebär att vi alla bidrar till genomförandet av strategin med 
såväl kompetenser som resurssättning, skriver man i strategin. Då ambitionen också är att strategin ska 
vara regionens agenda 2030-strategi finns tydliga kopplingar mellan agenda 2030 och 
utvecklingsstrategins målsättningar. För Knivsta kommunen är det därför viktigt att regionen 
analyserar vad samskapandet innebär för Knivsta kommun och vilka möjligheter vi som kommun har 
att bidra till det gemensamma förverkligandet av visionen. Knivsta har redan ett pågående arbete med 
agenda 2030 i styrdokument och verksamheter.  
   
Övrigt 
 
Överlag ett bra och tydligt dokument. Dock är det relativt långt och för att öka läsbarheten vore det 
därför bra med en ”förkortningsförklaring” i slutet av dokumentet. Visserligen finns förkortningarna 
förklarade första gången de nämns i texten men med många förkortningar i ett stort dokument kan det 
ändå bli tungläst i de delar som läsaren själv är mindre insatt i.  
 
Det finns frågor och svar som lyfts i olika kapitel vilket kan bli motsägelsefullt och kan finnas 
intressekonflikter.  
 
För Knivsta kommuns del är det viktigt att den regionala utvecklingsstrategin även ser på den 
delregionala utvecklingsplan – DUP som tagits fram inom Arlandaregionen. DUP tar sin utgångspunkt 
i Arlandaregionens kommuners översiktsplaner och tidigare gemensamma ställningstaganden och blir 
en gemensam handlingsplan för Arlandaregionens utveckling.  Planens status ska ses som ett 
ställningstagande mellan parterna för den önskade utvecklingen inom Arlandaregionen och är därmed 
ett viktigt underlag i samband med framtagandet av RUS och RUFS. Kopplingen mellan mål och 
indikatorer i förslag till RUS och tidigare framtagna dokumentet DUP kan stärkas.  
 
Ett samarbete över grannregionerna behövs för att främja agenda 2030 och de nationella målen.  
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Knivsta kommun, 
 
 
 
Peter Evansson     Datum   
Kommunstyrelsens ordförande 
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1.  Förord 
Tillsammans skapar vi framtidstro
Alla vi som bor och verkar i Uppsala län har ett 
gemensamt intresse och ansvar för att vårt län ska 
fortsätta utvecklas åt rätt håll. Vi har ett ansvar 
inför oss själva och kommande generationer att 
ta oss an de utmaningar och möjligheter vi står 
inför. Från att här och nu hantera effekterna av 
Covid19-pandemin, till att mer långsiktigt fundera 
på hur vi som län ska förhålla oss till en bredd av 
övergripande samhällsutmaningar utifrån våra 
specifika förutsättningar. 

Den regionala utvecklingsstrategin ska ge en 
inriktning för länets långsiktiga utvecklingsarbete 
mot år 2030 och vilka steg vi behöver ta nu för att  
ta oss dit. I Uppsala län ska det regionala utveck-
lingsarbetet bidra till en utveckling i linje med  
Agenda 2030 och en hållbar tillväxt där alla aktörer  
inkluderas. Tillsammans skapar vi framtidstro och 
positiv genomförandekraft. 

Denna remissversion bygger vidare på struktur 
och innehåll från tidigare regionala utvecklings-
strategier. I framtagandeprocessen har synpunkter 
fångats upp i dialog med länets aktörer. Dessa 
inspel har gett oss en bra grund för både framta-
gande av remissversionen och för ägarskap och 
kraft i kommande genomförande. Vi har vid ca 
150 tillfällen mött drygt 1 500 mötesdeltagare från 
länets kommuner, berörda myndigheter, länets två 
universitet, civilsamhällesorganisationer, företag och 
näringslivsorganisationer. Särskilda ansträngningar 
har även gjorts för att fånga upp hur ungdomar  
resonerar kring viktiga framtidsfrågor. 

Framarbetandet av detta dokument skedde innan 
Covid19-pandemin slog till. Den och dess effekter är 
nu en realitet för oss alla. I det liggande dokumentet  
har några mindre justeringar gjorts, för att knyta an 
till detta. Den regionala utvecklingsstrategin ska ge 
inriktning för det långsiktiga utvecklingsarbetet,  
samt peka ut fokus under de kommande åren. Inom 
ett antal delar kan vi se att viss komplettering av 
texter och förslag kan behövas för att möta upp  
de utvecklingsbehov som kommer som en följd  
av Covid19-pandemin. Remissarbetet och slut-
beredning under hösten 2020 får ge underlag för 
sådana justeringar.

Vi ser fram emot att få in remissvar från många 
olika aktörer och delar av länet. Ett högt engagemang 
även i denna del av arbetet, kan bidra till att vi  
efter fastställandet effektivt kan växla över till ett 
fokuserat genomförande.

Emilie Orring (M)
Regionstyrelsens ordförande 
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2. Inledning

Strategier på europeisk och nationell nivå är under framarbetning. I processen för fram- 
tagandet av en regional utvecklingsstrategi följs detta arbete. Vid slutgiltig version efter 
remissperiod kommer dessa strategier att kortfattat redogöras för här. 

EU:s politiska riktlinjer 2019-2024 bygger på de gemensamma idéer och prioriteringar 
 som förenar EU och syftar till att forma det gemensamma arbetet framöver. De politiska rikt- 
linjerna är inriktade på de sex övergripande ambitionerna för Europa: en europeisk grön giv, en  
ekonomi för människor, ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, skydd av den europeiska 
livsstilen, ett starkare Europa i världen samt en ny satsning på demokrati i Europa.

2.1 Uppdraget 
Det formella uppdraget att ta fram en regional 
utvecklingsstrategi kommer från lag om regionalt 
utvecklingsansvar (2010:630).  Den regionalt  
utvecklingsansvariga aktören – Region Uppsala  
– ska utarbeta och fastställa en strategi för länets 
utveckling och samordna insatser för genomförandet 
av strategin. Strategin ska utarbetas i, och bidra  
till, sektorsövergripande samverkan mellan och  
inom länets o�entliga organisationer, näringsliv  
och civilsamhälle – vilket även ska leda till ökad  
samverkan mellan län, samt mellan lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. 

Det regionala utvecklingsarbetet är en del av  
Sveriges politik för hållbar tillväxt och utveckling 
och Europeiska unionens sammanhållningspolitik, 
som syftar till att minska skillnaderna mellan  
Europas regioner. 

Uppsala läns regionala utvecklingsarbete för-
håller sig och bidrar även till de nationella målen 
om miljö, folkhälsa, boende och byggande, klimat, 
kulturmiljö, jämställdhet, friluftsliv samt de euro-
peiska och nationella transportpolitiska målen. 
Genom att koppla våra mål och utveckling mot 

nationell och europeisk nivå ges sammanhang och 
kraft i arbetet. I denna regionala utvecklingsstrategi 
ligger ett särskilt fokus på att strategin ska ge grund 
för nödvändiga steg och åtaganden som bidrar till 
Parisavtalets mål om klimatet och de nationella 
klimatmålen, i enlighet med det klimatpolitiska 
ramverket.  

Den regionala utvecklingsstrategin beaktar, 
stärker och stärks av samarbeten på mellan- 
kommunal nivå. Samarbetet mellan enskilda  
kommuner i olika län fortsätter att utvecklas.  
Knivsta arbetar aktivt i Arlandaregionen tillsam-
mans med Sigtuna, Vallentuna och Upplands-Väsby 
och har utarbetat en delregional utvecklingsplan 
för området. Enköping har bildat samarbetet  
4 Mälarstäder med Strängnäs, Eskilstuna och  
Västerås, utifrån gemensamma intressen kring 
bostäder, arbetsmarknad och Mälarens betydelse. 
I norr är Älvkarleby tätt sammanlänkat med Gävle 
och kommunerna i Gävleborgs län och i söder  
är Håbo tätt integrerat med Stockholms arbets-
marknad. Östhammar, Tierp och Heby samspelar 
allt starkare med Uppsala, tack vare utbyggda 
kommunikationer.  



2.2 En länsstrategi för Agenda 2030
I Uppsala län ska det regionala utvecklingsarbetet, 
utöver att koppla mot nationell och europeisk nivå, 
även säkerställa en utveckling i linje med Agenda 
2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 
Denna strategi ska därför, utöver att vara Uppsala 
läns regionala utvecklingsstrategi, även fungera  
som länets Agenda 2030-strategi.

Agenda 2030 är en deklaration från världens länder 
att de gemensamt är fast beslutna att ta de djärva 
och omdanande steg som omgående krävs för att 
föra in världen på en hållbar och motståndskraftig 
väg. Agendan har godkänts av alla länder och gäller 
för alla. Det rör sig om universella mål och delmål 
som omfattar hela världen – utvecklade länder och 
utvecklingsländer i lika grad. De är integrerade och 
odelbara och balanserar de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling: den miljömässiga, sociala och 
ekonomiska.  

Agenda 2030 och de globala målen visar hur 
mycket som förenar världens länder i utmaningar, 
strävan och målsättningar. De globala målen ligger i 
linje med redan fastställda europeiska och nationella 
målsättningar, där Agenda 2030 återaktualiserar  

vikten av dessa mål, sätter dem i ett globalt samman- 
hang och visar på att en omställning måste ske här 
och nu. 

De globala målen och deras indikatorer är en  
integrerad del av den regionala utvecklingsstrategin. 
Vi arbetar i linje med Agenda 2030 och de globala  
målen när vi i vårt län låter arbetet präglas av 
inkludering och delaktighet. Vi knyter an till Agenda 
2030 och de globala målen när vi i en anda av allvar 
och beslutsamhet tar oss an de utmaningar som 
världen och vårt län står inför. Genom att i vår  
regionala utveckling ha ett fokus på genomförande 
i partnerskap kan vi visa på hur vårt län ska ta sin 
del av, och nyttja de stora möjligheterna som  
kommer av, omställningen till ett hållbart samhälle.

Genom detta arbete kan vi skapa framtidstro 
hos invånarna i Uppsala län, och om vi i samverkan 
lyckas bygga ett hållbart samhälle med hög välfärd, 
en god livsmiljö och låg miljöpåverkan, kan vi vara 
föregångare och visa att omställning är möjlig.  
Genom att dela med oss av våra erfarenheter kan  
vi därigenom inspirera vår omvärld och vara en 
positiv kraft även i den globala utvecklingen.  
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Figur 1. FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.



2.3 Uppsala län och dess omvärld
Genom att koppla våra mål och vår utveckling mot 
nationell, europeisk och global nivå, ges kra� och  
sammanhang för vårt utvecklingsarbete. I en alltmer 
sammankopplad värld är större övergripande trender 
och kra�er med påverkan på utvecklingen gemen- 
samma mellan regioner och länder. Samtidigt  
kommer dessa omvärldskra�er att påverka länder  
och regioner olika utifrån deras särskilda förutsätt-
ningar och beredskap. 

I Nuläges- samt Omvärldsanalys för Uppsala län 
redogörs för de omvärldskrafter som identifierats, 
samt för trender och nuläge för Uppsala län som ses 
ha bäring på den regionala utvecklingen.  
I detta avsnitt redogörs kortfattat för omvärlds-
krafter och för länets läge och nuläge och hur dessa 
ger upphov till utmaningar och möjligheter som vi 
behöver beakta i det regionala utvecklingsarbetet. 

2.3.1 Omvärldskrafter som påverkar länet
Världen idag står inför enorma utmaningar i att 
hantera de pågående klimatförändringarna och en 
miljö som är på bristningsgränsen. Konsekvenserna 
av dessa påverkar såväl människa som natur och är 
ett hot mot vår existens. Redan idag har människans  
tidigare aktiviteter givit upphov till allvarliga klimat- 
relaterade konsekvenser. Dessa konsekvenser  
riskerar att bli än mer omfattande och allvarliga, 
om vi inte förändrar hur våra samhällen ser ut från 
och med nu.  

Teknikutvecklingen och digitaliseringen innebär 
omställning av samhället i paritet med industriali- 
seringen. Påverkan sker på bredden i hela samhället, 
från grundförutsättningar för stora verksamheter  
och behov av kompetens, till hur vi tar till oss infor- 
mation och interagerar med varandra. Digital om-
ställning handlar om hur vi förhåller och anpassar 
oss till, samt drar fördel av, de möjligheter digita-
liseringen innebär för arbetssätt, processer och 
beteenden.  

Den snabba globaliseringen har helt förändrat hur 
människor rör sig, företag agerar och samhällen  
interagerar. Den globala ekonomin har bidragit till 
ett ökat välstånd samtidigt som den snabba till- 
växten har skett utanför de gränser som planeten 
klarar av.  Globaliseringen kan medföra många  
möjligheter, men samtidigt öka känsligheten för  
det som händer utanför vårt lands gränser, i allt från 
utbrott och spridning av samhällsfarliga sjukdomar 
och antibiotikaresistens, till ett globalt säkerhets- 
politiskt läge präglat av ökad instabilitet och  
oförutsägbarhet. 

Till följd av globalisering och teknologiutveckling  
ökar också konkurrensen mellan länder, regioner 
och företag. Förutsättningarna för företagens  
konkurrens- och utvecklingskraft förändras. Behovet  
av rätt kompetens samt av kluster av kreativa 
människor, smarta institutioner, spetsforskning och 
ledande företag kommer att öka. Förmågan  
till utmanings- och kunskapsbaserad innovation  
i samverkan blir mer och mer en avgörande kon- 
kurrensfördel.  

Tilliten mellan människor och till samhällsinstitu- 
tionerna är avgörande för såväl ekonomisk utveck-
ling som offentlig välfärd. Ökade förväntningar kan 
bidra till ökat missnöje över samhällets utveckling, 
samtidigt som vissa upplever att förändringar inte 
kommer dem till del eller är av ondo. Den medvetna  
polariseringen som populister representerar riskerar 
att minska den sociala sammanhållningen och att 
undergräva grundläggande demokratiska värde-
ringarna i samhället.

I västvärlden ser man en tydlig demografisk trend 
med låga födelsetal och ökad livslängd, vilket med-
fört en allt äldre befolkning. Med längre liv kommer 
större behov av omsorg och vård, vilket sätter press 
på välfärdssystemen.  Många nyanlända är i arbets- 
för ålder och en välintegrerad arbetsmarknad  
kan bidra till finansieringen av välfärden. Sveriges 
kommuner och regioner står inför ekonomiska 
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svårigheter. Befolkningen ökar särskilt snabbt i de 
mest kostnadskrävande åldrarna, vi får större  
pensionskostnader och investeringsbehov, samtidigt 
som befolkningen i yrkesverksam ålder endast ökar 
svagt. Kostnaderna ökar mer än intäkterna och 

omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga 
när den ekonomiskt starka perioden går mot sitt 
slut, samtidigt som samhällsekonomin i stort även 
påverkas negativt av Covid 19-pandemin.  
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Figur 2. 4800 elever svarar på frågan ”Vilken tror du är den viktigaste framtidsfrågan för dig personligen?”  
i ungdomsenkäten Liv och hälsa ung 2019.
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2.3.2 Uppsala län och dess förutsättningar 
Uppsala län präglas av närhet och består av åtta 
kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter 
och Uppsala stad som geografiskt nav. Det finns en 
mångfald av natur- och kulturmiljöer, med Östersjö-
kusten, Mälaren och Dalälven samt livsmiljöer som 
attraherar fler invånare.

Uppsala län ingår i Stockholm–Mälarregionen – 
en av Europas snabbast växande regioner – och har 
en stark tradition av kunskap, kultur och kompetens.  
Detta är inte minst tack vare Uppsala universitet 
och Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning, 
utbildning och samverkan främjar kunskap och 
samhällsutveckling. 

Länet har en god befolkningsutveckling och  
växer kraftigt med en årlig befolkningsökning över 

tid på 1,0 procent, jämfört med en 0,5-procentig 
ökning i riket som helhet. Inflyttningen har främst 
skett till länets södra kommuner och befolkningen 
växer snabbast i tätorter, men ökar även stadigt på 
 landsbygden. 

Tre av fyra länsinvånare har tillit till sina med-
människor och skattar sin hälsa som bra. Andelen 
högskoleutbildade är högre i länet, och länet har 
under en längre tid haft en lägre arbetslöshet, 
jämfört med i riket i stort. Samtidigt finns skillnader 
såväl hos barn och unga som hos den vuxna befolk-
ningen, inom länets kommuner, inom och mellan 
städer, och mellan stad och landsbygd. Skillnaderna  
syns vad gäller bland annat hälsa, tillit, trygghet, 
utbildningsnivå och sysselsättning. Utlandsfödda, 
funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar 



av gymnasieskolan har mycket svårt att komma 
in på arbetsmarknaden. Den självskattade hälsan 
sjunker bland unga, med ökade skillnader mellan 
könen. 

 Även utsattheten för brott och den upplevda 
tryggheten är ojämnt fördelad i samhället. Kvinnors 
otrygghet är större än mäns. I vissa utsatta områden  
i länet finns även en förhöjd risk för kriminalitet och 
att barn och unga ansluter sig till kriminella miljöer.  

Det geografiska läget i Stockholm–Mälarregionen,  
närheten till Arlanda och en väl utbyggd kollektiv- 
trafik ger god tillgänglighet inom och mellan  
regionerna och tillgång till en stor arbetsmarknad. 
En tredjedel av invånarna i Uppsala län arbetar i en 
annan kommun än den de bor i och nära en fjärde-
del arbetar i ett annat län, där stora delar av länet 
funktionellt tillhör samma arbetsmarknad som 
Stockholm. Goda förbindelser med huvudstaden  
är av stor betydelse för hela länet.

Den ökade rörligheten och tillgängligheten i  
länet har många fördelar men ställer krav på ut- 
byggnad av långsiktigt hållbara transportmedel 
och ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av 
dessa. Transporter står idag för en stor del av  
länets utsläpp av växthusgaser.

En majoritet av länets invånare har tillgång till 
snabbt bredband, men det råder stora variationer, 
där framförallt vissa områden på landsbygden i stor 
utsträckning saknar tillgång till en god bredbands-
uppkoppling. 

Det byggs historiskt sett många lägenheter i 
Uppsala län, men det finns fortfarande ett under-

skott av bostäder som möter de olika behov som 
finns.

Uppsala län når idag inte de nationella miljö- 
målen och ekosystemen i länet är påverkade av 
mänsklig aktivitet och olika grader av exploatering. 
Endast ett miljökvalitetsmål bedöms möjligt att nå 
i länet, för att övriga mål ska nås krävs ytterligare 
styrmedel och åtgärder inom många områden för 
att säkra en ekologisk återhämtning. Utöver  
påverkan på miljön i länet har länets invånares 
livsstil och konsumtion också påverkan på klimatet 
och miljön i världen i stort.

Näringslivet i Uppsala län har under de senaste 
åren utvecklas starkt, med växande och nystartade      
företag. Långsiktigt finns förutsättningar för att 
denna positiva utveckling ska kunna fortsätta,  
samtidigt har vi inom den närmsta tiden att som  
län hantera och minska de negativa samhällseko-
nomiska effekterna av Covid-19-pandemin. Länet  
uppvisar som helhet upp en stor branschbredd,  
flera globalt verksamma företag och en hög andel 
sysselsatta inom offentliga verksamheter. Uppsala 
län har även en konkurrensfördel genom två ledande 
universitet, Uppsala universitet och Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU), som fungerar som nav för 
forskning och innovation. Detta, tillsammans med 
ett starkt regionalt företags- och innovationsstöd, 
en diversifierad arbetsmarknad och närhet till  
ett antal statliga myndigheter, har bidragit till att 
regionen historiskt har klarat konjunktursväng- 
ningar bättre än flera andra svenska regioner.  
Kompetensförsörjning är en utmaning i länet,  
för såväl näringsliv som offentlig sektor. 

Skillnader inom näringslivets utveckling finns 
mellan de norra och södra länsdelarna, mellan 
och inom respektive kommun, samt mellan stad 
och land. I Östhammar, Tierp och Älvkarleby är en 
modern stål- och verkstadsindustri dominerande, 
samtidigt som småföretagandet växer. I sydväst är 
Enköping och Håbo mer kopplade till Stockholms-
regionens näringsliv, med logistik, byggverksamhet 
och en växande tjänstesektor som grund. I Knivsta  
finns många tillverkande företag och en stark tjänste- 
sektor. Heby är starkt inom gröna näringar och har 
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Sveriges miljömål 
Miljömålssystemet består av ett genera- 
tionsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 
etappmål inom områdena avfall, biologisk 
mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsut-
veckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges 
miljömål är det nationella genomförandet av 
den ekologiska dimensionen av de globala 
hållbarhetsmålen.



ett växande e-handelskluster. Uppsala kommun 
är internationellt känt för exempelvis life science, 
miljöteknik och IT. 

Utifrån länets omvärld och nuläge, och de dialoger 
som har genomförts i samband med revidering av 
den regionala utvecklingsstrategin, kan följande 
frågor exemplifi era de utmaningar länet står inför:
• Hur kan vi säkerställa att trygghet och hälsa 
ska vara ett naturligt tillstånd för alla invånare 
i Uppsala län?

• Hur kan vi fortsätta att värna och stärka de 
demokratiska grundprinciperna och det öppna, 
inkluderande samhället i Uppsala län, samtidigt 
som misstro, polarisering och populism riskerar 
att få fäste?

•  Hur kan vi skapa förutsättningar för ett livslångt 
lärande och möjlighet till egen försörjning för 
invånarna i Uppsala län, och inte minst för dem 
som idag står utanför arbetsmarknaden?

• Hur kan vi tillsammans bidra till den ekologiska 
återhämtningen i Uppsala län, samtidigt som 
länet är långsiktigt växande?

• Hur kan vi erbjuda livsmiljöer och boende i 
Uppsala län som inte bara möter dagens, utan 
även morgondagens, behov och krav?

• Hur kan vi möta behovet av tillgängliga transporter 
och kollektivtrafi k i Uppsala län, samtidigt som vi 
strävar eft er ett eff ektivt och fossilfritt transport-
system?

• Hur kan vi stärka resiliens och säkerställa 
samhällets  funktionalitet, trots påfrestningar 
och kriser som vi ställs inför?

• Hur kan vi säkerställa att Uppsala läns företag 
och organisationer har tillgång till den kompetens 
de behöver för att långsiktigt utvecklas, på en 
föränderlig arbetsmarknad och trots kompetens-
brist idag?

• Hur kan vi stimulera att Uppsala län mer fokuserat 
bidrar till att möta samhällets utmaningar med 
kunskap och innovation?

•  Hur kan vi bibehålla och utveckla ett redan starkt 
innovationssystem och näringsliv i Uppsala län, i 
en allt hårdare konkurrens?
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Figur 3. 4800 elever svarar på frågan ”Vilken tror du är den viktigaste framtidsfrågan för världen i stort?”
i ungdomsenkäten Liv och hälsa ung 2019.   
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3. Från vision 
till indikatorer

Vår vision för Uppsala län är ett gott liv i en 
nyskapande och hållbar kunskapsregion med 
internationell lyskraft .

Denna vision visar på ett långsiktigt önskvärt 
tillstånd. Den bygger på länets förutsättningar och 
svarar upp mot de stora utmaningarna. I strävan 
mot att uppnå länets vision tar vi samtidigt steg 
mot de globala målen, och vice versa.

De globala målen och länets vision konkretiseras 
i tre strategiska utvecklingsområden för länet:
• En region för alla lyft er fram hur ett samhälle 
format eft er människan ger ett gott liv, med 
öppna och inkluderande miljöer.

• En hållbart växande region fokuserar på 
samhällsutvecklingen i Uppsala län, dess natur 
och livsmiljöer och förhållandet till omkring-
liggande län. 

• En nyskapande region tar fasta på betydelsen 
av ett livskraft  igt näringsliv och civilsamhälle 
samt förmågan till utmaningsdriven förnyelse 
och värdeskapande i företag, organisationer 
och samhälle. 
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En nyskapande regionEn nyskapande regionEn hållbart växande regionEn hållbart växande region

En region för alla

Ett gott liv i en nyskapande och hållbar
kunskapsregion med internationell lyskraft

Genom-
förande



Hur visionen, de tre strategiska utvecklingsområdena 
och Agenda 2030 samspelar åskådliggörs i fi guren till 
vänster. De tre strategiska utvecklingsområdena är 
ömsesidigt påverkande och är beroende av varandra.  
Agenda 2030 ligger som en grund för arbetet och 
ska fungera som en riktningsvisare, samtidigt som 
det är mot de globala målen och visionen vi strävar. 
Strategin och Agenda 2030 kräver beslutsamhet och 
fokus på genomförande. 

Genom de tre strategiska utvecklingsområdena 
ges ingång och struktur för länets utvecklingsarbete. 
Under respektive strategiskt utvecklingsområde 
redogörs för vad utvecklingsområdet strävar eft er, 
inklusive långsiktiga utvecklingsmål och åtaganden 

i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Här redogörs 
även för prioriterade mål under programperioden 
(2021-2024) och vilka steg och insatser som ska 
tas inom dessa. Avslutningsvis redogörs för de 
indikatorer som kopplas mot respektive strategiskt 
utvecklingsområde. Dessa ger en bild av den mer 
övergripande långsiktiga utvecklingen för länet 
inom utpekat område tillsammans med indikatorer 
som redan har tagits fram på nationell nivå för 
Agenda 2030.

Detta åskådliggörs i fi guren nedan.
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I en region för alla präglas hela Uppsala län av ett gott samhällsklimat som är öppet och 
inkluderande med hög tillit. Vi har en stärkt demokrati och en god förmåga att hantera 
sociala påfrestningar. Vi lever i ett hälsofrämjande samhälle med tillgänglighet till god 
vård och service i hela länet. Uppsala läns invånare har en god livskvalitet och hälsa, och 
ges möjlighet till utveckling och delaktighet i samhället och arbetslivet. Alla invånare ska 
ges möjlighet till en bra start i livet, med god utbildning och livslångt lärande. 

Genom den regionala utvecklingsstrategin arbetar vi för att uppnå en region för alla. Detta sker med 
utgångspunkt i följande långsiktiga utvecklingsmål och prioriterade mål under programperioden.

Det är människorna som bor och verkar i länet 
som med sin kompetens och kraft   skapar länets 
utveckling utifrån sina unika förutsättningar.

Agenda 2030 och de globala målen visar på att 
ingen ska lämnas utanför i utvecklingsarbetet och 
syft ar i sin grund till att förverkliga de mänskliga 
rättigheterna. Vi behöver säkerställa att utvecklingen 
kommer alla till del, oavsett bakgrund, erfarenheter 
och förutsättningar.

En god livskvalitet ska vara livet igenom, med tid 
för livets grundstommar. Med en bra start i livet och 

en barndom präglad av hälsa, trygghet, kunskap 
och delaktighet har man bättre förutsättningar till 
ett gott liv, då detta är grundläggande för att utjäm-
na skillnader mellan individer och grupper. 

Utbildning ger kompetens, egenmakt och för-
utsättningar till arbete och egen försörjning, och 
en inkluderande och växande arbetsmarknad ger 
utrymme för fl er att bidra med sin kompetens eft er 
egen förmåga och förutsättningar. 

God hälsa är en förutsättning för att kunna leva 
ett gott liv. Genom hälsofrämjande arbete och en 
hälso- och sjukvård och omsorg av hög kvalitet 
ges länets invånare stöd till att uppnå, återfå eller 
behålla bästa möjliga hälsa. 

Ett öppet samhällsklimat och en hög tillit är 
grundläggande för att skapa trygga och attraktiva 
samhällen, och ger motståndskraft   mot sociala 
påfrestningar och motverkar utanförskap. Ett rikt 
kultur- och föreningsliv, som inkluderar människor 
i alla åldrar, bidrar till social samvaro och ger 

4. En region för alla
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invånarna möjlighet till livskvalitet livet igenom.  
För att kunna uppnå ett tryggt och inkluderande 
samhälle är digital inkludering och kompetens 
central. 

En region för alla behöver säkra en god livskva-
litet för hela länet, nu och för kommande genera-
tioner. I länets arbete för en hållbar framtid behövs 
en stärkt tilltro till det gemensamma hållbarhets-
arbetet som sker på alla nivåer, från global nivå till 
lokala strategier och samverkan mellan organisa-
tioner och företag. En god framtidstro är av stor 
vikt för att få individen att känna tilltro till sin egen 
förmåga att bidra i omställningen, med insikten att 
det finns många åtgärder som leder till förbättring 
där den enskildes engagemang kan bidra.
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Inom en region för alla jobbar vi för tre 
långsiktiga utvecklingsmål om ett Uppsala 
län som erbjuder: Ett hälsofrämjande sam-
hälle, Ett öppet och inkluderande samhälle, 
samt Utbildning och sysselsättning för alla. 
Prioriterade mål under programperioden 
2021–2024 är En nära och hälsofrämjande 
vård, samt Ett gott samhällsklimat med 
hög tillit.



4.1 Långsiktiga utvecklingsmål för En region för alla 

4.1.1 Ett hälsofrämjande samhälle
Samhällets utformning har stor betydelse för hur 
god och jämlik hälsan är bland länets invånare. 
För att utjämna skillnader i hälsa och uppnå en 
god hälsa för alla behöver samhället verka både 
vårdande, behandlande, kompenserande, före-
byggande och främjande, med såväl generella 
som specifi ka insatser. 

Uppsala läns arbete med att utjämna skillnader 
i hälsa tar avstamp i modellen för hälsans bestäm-
ningsfaktorer, där det regionala utvecklingsarbetet 
kan verka för jämlika livsvillkor genom våra sam-
hällsarenor (se fi gur 4). Modellen utgår från tre 
olika nivåer som påverkar människans hälsa. 
Hälsan påverkas av rådande samhällsutveckling 
på olika sätt, exempelvis av beslut i nationell 
politik. Människans hälsa påverkas också av olika 
samhällsarenor samt deras utformning och till-
gänglighet, exempelvis hur arbetsmarknaden ser 
ut och hur skola, hälso- och sjukvård är utformad. 
Aktörerna som omfattas av länets regionala ut-
vecklingsstrategi har till viss del rådighet över hur 
länets samhällsarenor är utformade och hur dessa 
kan kompensera för ojämlika livsvillkor. Genom 
samhällsarenornas utformning kan invånarnas 
levnadssätt påverkas, och exempelvis delaktighet 
och goda levnadsvanor främjas.

Våra förutsättningar för hälsa grundläggs i barn-
domen och barnkonventionen fastställer alla barns 
rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Barnets vårdnads-

havare har det yttersta ansvaret för att tillgodose 
barnets behov. Det är därför av stor vikt att det 
fi nns tillgång till relevant stöd för föräldrar under 
hela barnets uppväxt. 

Länets hälso- och sjukvård och omsorg behöver 
vara kvalitativ, säker, jämställd, jämlik och tillgänglig 
utifrån behov. Vården ska utgå från individens egna 
förutsättningar för att stärka tilltron till den egna 
förmågan. Tillgängliggörande av digitala lösningar 
för välfärdstjänster blir viktigt för att fortsatt kunna 
erbjuda god kvalitet på vård och omsorg till alla. 

Flera av våra vanligaste folksjukdomar kan före-
byggas genom goda levnadsätt som som hälsosam 
kost och fysisk aktivitet. Hur vi bygger vårt samhälle 
blir centralt i att främja goda levnadsvanor. Det kan 
exempelvis handla om att öka möjligheterna för 
resor med cykel och att säkerställa tillgången till 
grönområden för alla länets invånare. 

Ett samhälle som har god och anpassad tillgång 
till stödjande insatser, mötesplatser, fritids- och 
kulturverksamheter och friluft smiljöer med mera, 
bidrar till att främja hälsosamma levnadssätt. 

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet

Omställning till en e� ektiv och nära vård 
En omställning till eff ektiv och nära vård är en del 
i en internationell och nationell rörelse mot en 
nära och mer integrerad vård. Omställningen är 
nödvändig även i Uppsala län eft ersom vi står inför 
stora demografi ska utmaningar. Omställningen till 
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en eff ektiv och nära vård innebär att länets befolk-
ning i så hög grad som möjligt ska få sitt samlade 
behov av hälso- och sjukvård och social omsorg 
genom insatser nära bostaden. Inom ramen för 
omställningen är det hälsofrämjande, förebyg-
gande och samskapande arbetet prioriterat. En 
framgångsrik omställning förutsätter att länets 
kommuner och Region Uppsala tillsammans med 
privata utförare, brukarorganisationer och andra 
samhällsorganisationer samverkar för att nå en 
gemensam målbild. Länets samverkansstruktur ska 
vara en naturlig arena för att driva omställningen 
och insatser ska samordnas genom sammanhållna 

vårdkedjor, där patienter och brukare, oavsett 
huvudman, ska vara informerade och ges infl ytande 
över sin vård och omsorg. Strävan eft er en god, säker 
och hälsofrämjande vård och omsorg ska genom-
syra det löpande arbetet och hela vårdkedjan. För 
att säkerställa omställningen till en eff ektiv och 
nära vård krävs att digitaliseringens möjligheter för 
eff ektivisering av vårdens processer nyttjas, samt 
aktiva insatser för att utbilda, rekrytera och behålla 
personal.

Steg inom ramen för omställningen till en eff ektiv 
och nära vård under programperioden 2021–2024 är 
prioriterade, se mer under 4.3.1.
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Figur 4. Modell över hälsans bestämningsfaktorer. Inspirerad av Östgötakommissionen för jämlik hälsa.



Främja hälsosamma levnadssätt 
Människan befi nner sig på en rad olika samhälls-
arenor vid olika stadier i livet, där vi genom bred 
samverkan kan främja hälsosamma levnadssätt.  
Det handlar om samverkan vid exempelvis samhälls-
planering för att säkerställa att hälsofrämjande mil-
jöer och levnadssätt är lättillgängliga för alla. 
Här krävs dialog och samarbete inom det off entliga, 
med föreningsliv och med brukarorganisationer, 
vilket också stärker inkludering och delaktighet. 
Ett exempel är arbete för att ge alla barn och unga 
möjlighet att ta del av fysisk aktivitet på lika villkor, 
som tillgång till Fritidsbanker, spontanidrottsplatser 
och anpassade friluft smiljöer. Här har civilsamhället 
en stor roll när det gäller att erbjuda social samvaro. 

4.1.2 Ett öppet och inkluderande samhälle
Genom livets alla skeenden har vi, om än olika, 
utbyte av sociala sammanhang och delaktighet. 
Att motverka ensamhet och brist på sociala nätverk 
och socialt stöd är av stor vikt för en god hälsa hos 
länets invånare, där den växande gruppen äldre 
behöver ett särskilt fokus. Allt fl er äldre är friska 
och har en stor självständighet, medan andra har 
en eller fl era livskvalitetsnedsättande faktorer 
orsakade av sjukdom eller skada som kräver om-
fattande behov av hjälp och stöd, ibland till livets 
slutskede. Oavsett ålder och hälsostatus behöver 
alla människor ges möjlighet till social samvaro 
och delaktighet.

Sociala relationer och tillit mellan människor är 
hörnstenar i ett inkluderande samhälle. De formas 
i bostadsområden, på skolor och arbetsplatser, 
digitalt, i föreningslivet, på öppna förskolor, på 
folkbiblioteken och i alla sammanhang där individer 
möts. Mötesplatser behöver vara tillgängliga, 
inkluderande och varierade för att kunna nyttjas 
av alla. Off entliga och privata aktörer och civilsam-
hället ger möjlighet till gemenskap genom att 
erbjuda mötesplatser. Här spelar kulturlivet en 
väsentlig roll för möjligheterna till eget skapande, 
möten, samtal eller i arbetet mot ett breddat delta-
gande i det professionella kulturlivet. Även idrotts-
rörelsen ger, med sin bredd- och elitidrott, plats för 

gemenskap, upplevelser och lokalförankring.
För att skapa ett inkluderande samhälle med 

gott samhällsklimat är det av stor vikt att barn och 
unga ges rätt till delaktighet och får komma till tals 
i beslut som rör dem. Ett samhälle som inkluderar 
och ger röst åt alla människor skapar tillit, trygghet 
och mångfald. 

Digitalisering skapar nya möjligheter till kontakt, 
kommunikation och delaktighet. Samtidigt måste 
vi säkerställa delaktighet i samhället för dem som 
inte vill eller kan nyttja de digitala möjligheterna. 

I ett länsövergripande samarbete är områdena 
hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt 
utsatta områden samt mäns våld mot kvinnor 
utpekade. Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i 
socioekonomiskt utsatta områden handlar om 
att genomföra ett urval av insatser i samverkan. 
För att nå målbilden fi nns behov av en lägesgemen-
sam plattform för statistik, analys, kunskap och 
kommunikation, utbildningar för aktörer som möter 
suicidnära personer, våldsförebyggande arbete i 
skolan och att utveckla den lokala och regionala 
lägesbilden för ökad trygghet. Arbetet mot mäns 
våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och 
förtryck samt prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål utgår från den regionala strategin 
för jämställdhet.
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Utvecklingsmålets 
koppling mot globala mål: 
Länets arbete för ett 
hälsofrämjande samhälle 
främjar även globala mål. 

Huvudsakligen kopplat är globalt mål 3 - 
god hälsa och välbefi nnande. Som ovan 
beskrivits påverkas och påverkar hälsa och 
välbefi nnande av fl era samhällsarenor och 
har därför också koppling till i princip 
samtliga globala mål.  



Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet

Ge ökade möjligheter till digital kompetens 
och tillit för inkludering och delaktighet 
Sektorsövergripande samverkan behövs för att ge 
länets befolkning, oavsett ålder eller annan bak-
grundsfaktor, möjlighet att utveckla sin digitala 
kompetens för att behärska sin digitala vardag. Digital 
kompetens ska ses som en samhällskompetens över 
de organisatoriska gränserna. Samverkan ska syft a 
till att ta tillvara digitaliseringens möjligheter som 
värnar och stöttar länets off entliga värden. Länets 
aktörer ska verka för att eff ektivisering och digitali-
sering sker på ett sätt som människor känner tilltro 
till och som värnar individers rättigheter, särskilt när 
det gäller individens integritet.

Ta tillvara civilsamhällets kra�  och engagemang
Civilsamhället med dess ideella organisationer 
spelar en grundläggande roll i arbetet för ett öppet 
och inkluderande samhälle. Genom stöd och struk-
turerad samverkan mellan ideella organisationer, 

det off entliga och näringslivet kan denna kraft   och 
engagemang stärkas i länet. Civilsamhället kan 
både med egen verksamhet men även som kun-
skaps- och röstbärare bidra i samhällsutvecklingen.

   

Utvecklingsmålets 
koppling mot globala mål: 
Länets arbete för ett öppet 
och inkluderande samhälle 
främjar och kopplar till 
globalt mål 16 – fredliga och 
inkluderande samhällen 
med delmål om lyhört och 
inkluderande beslutsfattande 
(16.7). Kopplar även till mål 
17 med delmål om att främja 
partnerskap (17.17) samt även 
mål 10 om minskad ojämlikhet 

och delmål om att främja social, ekonomisk 
och politisk inkludering (10.2).
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4.1.3 Utbildning och sysselsättning för alla
En förskola och skola med hög kvalitet och som är 
trygg och stimulerande behövs för att ge goda kun-
skaper och socialt sammanhang, samt för att stärka 
alla barns unika förmågor. En avklarad grundskola 
och gymnasieexamen är en av de grundläggande 
faktorerna för hälsa och möjligheterna till vidare 
studier inom högre utbildning eller arbete.  

Utbildningen inom högskolor och universitet, 
folkhögskolor och vuxen- och yrkesutbildning 
behöver vara av högsta kvalitet och kopplas till 
arbetsmarknadens behov. Folkbildningen är, vid 
sidan av de formella utbildningarna, en viktig 
resurs för att minska utbildningsklyft orna i sam-
hället, ta tillvara mångfaldens potential och öka 
den sociala sammanhållningen, liksom för framtida 
kompetensförsörjning. Folkbiblioteken har en roll 
för allmän och god tillgång till information och 
medier och utgör en värdefull lokal struktur i länets 
kommuner. Biblioteken är mötesplatser för lärande 
och har en roll för allas likvärdiga tillgång till 
digital teknik och programutbud. En SFI-under-

visning som bygger vidare på deltagarnas tidigare 
erfarenheter och yrkeskompetenser kan vara en av 
nycklarna till förstärkt integration. De traditionella 
könsmönstren kring utbildningsval och rekrytering 
behöver utjämnas.

Utbildning och sysselsättning ökar delaktig-
heten i samhället och stärker ekonomin. Genom 
en inkluderande och växande arbetsmarknad 
ges utrymme för fl er att bidra med sin kompetens 
eft er egen förmåga och egna förutsättningar. 
Digitalisering medför möjligheter att bedriva, 
leverera och ta till sig utbildning på nya eff ektiva och 
ändamålsenliga sätt, genom exempelvis distans-
utbildningar, något som kan främja tillgången till 
utbildning även i länets landsbygdsområden.

För att möta en föränderlig arbetsmarknad, där 
inte minst digitalisering och AI ställer andra krav 
på arbetskraft en, behövs möjlighet till ett livslångt 
lärande. Äldre som orkar, vill och kan arbeta några 
år längre är en viktig målgrupp för att möta de 
utmaningar vi står inför på arbetsmarknaden.



Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet

Skapa goda möjligheter till ett livslångt lärande 
För att alla barn ska klara målen i grundskolan krävs 
en bred samverkan, exempelvis mellan hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola. Det är särskilt 
viktigt för att stödja de barn och familjer som har 
behov av extra stöd och insatser för att kunna ha 
lika förutsättningar till studier. 

Samverkan mellan utbildningsanordnare och 
branscher behövs för att förbereda ungdomar inför 
arbetsmarknaden, vidare utbildning eller egen före-
tagsamhet. Utvecklade strukturer för väglednings-
uppdraget inom utbildningssektorn är en viktig del 
för kompetensförsörjningen. 

Utbildningssystemet behöver strategiskt 
samverka för att dimensionera utbildningar mot 
arbetslivets kompetensbehov och erbjuda möjlig-
heter till kompetensutveckling. Detta bör ske 
genom möjlighet till fl exibla lösningar för individen 
inom ramen för det livslånga lärandet, exempelvis i 
form av distansstudier och validering där kunskaper 
och kompetenser kartläggs och bedöms på ett 
strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett 
hur, var eller när de förvärvats. Digital teknik ökar 
möjligheten till lärande även utanför det etablerade 
utbildningssystemet. Det fi nns ett behov av fl er 
utbildningslösningar där språk- och yrkeskunskaper 
integreras så att utbildning på alla nivåer tillgänglig-
görs för fl er. 

Möjliggöra egen försörjning på en mer jämställd, 
jämlik och växande arbetsmarknad 
En ökad jämlikhet gynnar innovation och leder till 
ökad företagsamhet, dock gör rådande strukturer 
och attityder i samhället att potentialen inte tas 
tillvara fullt ut. Det gäller att undanröja strukturella 
hinder för att uppmuntra ett jämställt och jämlikt 
företagande. Det gäller även att företagsfrämjande 
aktörer och olika fi nansieringsformer bidrar till att 
personer med utländsk bakgrund, ungdomar och 
kvinnor startar och driver företag i större utsträck-
ning än idag.

Länets kommuner, myndigheter och civilsam-
hället behöver även samverka för att inträdet på 
arbetsmarknaden för nyanlända, och för dem som 
bott länge i landet utan arbete, sker så snabbt som 
möjligt. Detta kräver en bättre samordnad introduk-
tion av nyanlända. Individer med upplevelser av 
krig, fl ykt och långdragna asylprocesser måste 
erbjudas samordnat stöd. 

Vi behöver ha beredskap för och en förmåga 
att bidra till återhämtning av och hantering av 
eff ekter på arbetsmarknaden med anledning av 
Covid-19-pandemin.

  

Utvecklingsmålets 
koppling mot globala mål: 
Länets arbete för utbildning 
och sysselsättning för alla 
främjar även globala mål. 
Huvudsakligen kopplat är 
globalt mål 4 – god utbildning 
för alla, där arbetet kopplar 
mot i princip samtliga delmål. 

Kopplar även mot mål 8 – anständiga arbets-
villkor och ekonomisk tillväxt, och delmål 
8.6, 8.5 och 8.8. 
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4.2 Prioriterade mål under programperioden 
för En region för alla

I arbetet att sträva mot det strategiska utveck-
lingsområdet En region för alla, de långsiktiga ut-
vecklingsmålen samt mot de globala målen är 
En hälsofrämjande och nära vård och Ett gott 
samhällsklimat med hög tillit och inkludering
prioriterade mål under programperioden 2021–2024.

4.2.1. En hälsofrämjande och nära vård
Framtidens hälso- och sjukvård ska vara eff ektiv, 
nära, samskapande samt hälsofrämjande och före-
byggande. För invånaren i Uppsala län innebär 
det mer vård nära individen och på nya sätt, att 
individen är en aktiv och självklar part i sin egen 
vård, att vård hålls samman med stöd av rätt 
kompetenser samt att individen får stöd i att främja 
sin hälsa. Våra samhällen ska vara hälsofrämjande 
och stärka människors fysiska och psykiska hälsa, 
för ökad livskvalitet, delaktighet och för att minska 
risken för ohälsa. 

För att gå mot målet ska under programperioden 
steg tas för att utveckla en förnyad vårdstruktur 
i länet, samt för att skapa samhälleliga förutsätt-
ningar för ökad psykisk hälsa bland barn och unga. 
Dessa steg kopplar till åtagandet om en omställning 
till en eff ektiv och nära vård som sträcker sig mot 
år 2030. 

Utveckla en förnyad vårdstruktur i länet

Steg ska tas under programperioden för att en större 
andel av vården ska bedrivas utanför länets sjukhus, 
genom att utveckla en förnyad vårdstruktur som ger 

stöd för egenvård och tydliga och enkla ingångar 
i vården. Vård i hemmet ska vara samordnad och 
likvärdig i länet. Länets vårdsstruktur ska ha när-
mottagningar, hälsocentraler och vårdcentrum 
där olika aktörer samverkar utifrån ett invånarper-
spektiv.  Utveckling ska ske av digitala stöd som 
ska vara en integrerad del i den förnyade vårdstruk-
turen, samt av arbetssätt som syft ar till att stödja 
samskapande och eff ektivt nyttjande av resurser. 
En förnyad vårdstruktur innefattar även på sikt 
utveckling och samordning av hälsofrämjande 
och förebyggande insatser för att minska behoven 
av vård. Arbetet följer det inriktningsbeslut om 
gemensam målbild och vårdcentrumutveckling 
som fattats av länets kommuner och Region 
Uppsala 2019–2020.  

Skapa samhälleliga förutsättningar för förbättrad 
fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga

Steg under programperioden är att utifrån identi-
fi erat behov förstärka samarbetet gällande före-
byggande och främjande insatser. Detta genom att 
Region Uppsala tillsammans med länets kommuner 
enas om och implementerar bästa tillgängliga 
kunskap när det gäller metoder som syft ar till att 
främja hälsa och motverka ohälsa hos barn och 
unga. Arbetet ska ske ihop med civilsamhälle och 
näringsliv, då det krävs bred sektorsövergripande 
samverkan för att verka i riktningen för en ökad 
psykisk hälsa bland barn och unga.  Gemensamma 
ansträngningar för att stärka det hälsofrämjande 
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Prioriterade
mål 2021-2024
och delområden

En hälsofrämjande och nära vård
För att gå mot målet ska steg och insatser ske för att utveckla en förnyad 
vårdstruktur i länet, samt för att skapa samhälleliga förutsättningar för ökad 
psykisk hälsa bland barn och unga.

Ett gott samhällsklimat med hög tillit och inkludering
För att gå mot målet ska steg och insatser ske för att skapa mötesplatser 
och dialog för delaktighet och inkludering samt fokus på utsatta områden.



perspektivet i den fysiska planeringen är också en 
viktig del i att främja den viktiga vardagsmotionen. 
Steg innefattar också, utifrån Barnkonventionen, 
stärkt delaktighet och infl ytande för barn och unga. 
Detta gäller både utifrån det enskilde barnet, ex-
empelvis som patient i utformning av sin vård, och 
utifrån barnen som befolkningsgrupp, exempelvis 
övergripande beslut som innefattar samhällsarenor 
där barn vistas.  

4.2.2. Ett gott samhällsklimat med hög 
tillit och inkludering
Genom att i länet ha starka lokalsamhällen, mötes-
platser och fora för dialog kan länet bibehålla ett 
gott samhällsklimat med hög tillit. Tillit är ett mål 
men också ett medel för ett hållbart samhälle 
då den fungerar som ett kitt i det demokratiska 
samhället. Lägre tillit har i sin tur koppling till social 
oro, utanförskap och polarisering. I Uppsala län ska 
alla invånare uppleva trygghet och inkludering.

Steg under programperioden för att gå mot 
målet innefattar en utredning av hur vi ska arbeta 
för stärkt samhällsklimat och inkludering och för 
att motverka misstro och polarisering.  Behovet 
av mötesplatser, medborgardialoger, partnerskap, 
samverkan, samskapande samt förebyggande 
åtgärder har identifi erats. Utredningen ska ske i 
bred dialog och innefatta kartläggning av nuläge 

och av möjliga insatser och berörda aktörer. 
Resultatet fungerar som ett beslutsunderlag för 
eft erföljande steg och insatser. 

Under programperioden ska steg också tas i 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet för trygga miljöer i länet. Länet ska gemen-
samt utveckla det systematiska och kunskapsbase-
rade arbetet med att ta fram lokala och regionala 
lägesbilder gällande trygghet. Lägesbilderna ska 
sedan ligga till grund för utbildning, processtöd 
samt ett utvecklat systematiskt brottsförebyg-
gande arbete. Att minska utsatthet för brott och 
otrygghet i socioekonomiskt utsatta områden ska 
vara i fokus för arbetet. Det brottsförebyggande 
arbetet handlar om att arbeta med alla typer av 
prevention. 
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Genom att arbeta för ett 
gott samhällsklimat med hög 
tillit och inkludering stödjer 
länet de globala målen om 
minskad ojämlikhet (10), 
fredliga och inkluderande 
samhällen (mål 16) samt 
genomförande och globalt 
partnerskap (mål 17).
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4.3 Indikatorer för En region för alla

En region för alla

Indikator Mål/inriktning Kommentar

Andelen gymnasieelever  
med examen inom 4 år 

Lägst 75% 2024
Lägst 80% 2030

Från dagens RUS, befintlig målangivelse  
(prolongerad)

Tilliten bland länets invånare Ska öka Från dagens RUS, befintlig målangivelse.  
Fördjupad analys behövs för att kunna ange  
numeriska målvärden.

Andelen sysselsatta i åldrarna 
20–64 år

Väl över 80% 2024 Från dagens RUS, något justerad målangivelse  
(samt prolongerad). Bygger på Europa  
2020-målen. Fördjupad analys behövs för att  
ange målvärde 2030.

Ekonomisk utsatthet/jämlikhet – Arbete pågår för att identifiera och föreslå  
indikator som ger bild av hur det går för länet  
avseende ekonomisk utsatthet/jämlikhet.  
Kopplas mot mål 10, delmål 10.1 i Agenda 2030.

Regioninvånarnas  
självskattade hälsa

Länet ska ha bäst självskattade 
hälsa i riket.
Skillnader mellan grupper  
ska minska.

Från dagens RUS, befintlig målangivelse.  
Fördjupad analys behövs för att kunna ange  
numeriska målvärden för programperioden.

Ungdomars  
självskattade hälsa

Nedåtgående trend ska vändas Ny indikator. Fördjupad analys behövs för att kunna 
ange numeriska målvärden för programperioden.
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5. En hållbart 
växande region
I ett hållbart växande Uppsala län lever vi i trygga och attraktiva livsmiljöer med god 
tillgänglighet och bostäder eft er behov. Vi har en livskraft  ig miljö och natur, där länet 
bidrar till den ekologiska återhämtningen samtidigt som vi är långsiktigt växande. En 
regional hållbar samhällsplanering och infrastruktur gör att vi har en god förmåga att 
hantera påfrestningar, och vi har säkrat de kritiska försörjningskedjorna. I Uppsala län 
tillgodoser vi både nuvarande och kommande generationers behov.

Genom den regionala utvecklingsstrategin arbetar vi för att uppnå en hållbart växande region. Detta sker 
med utgångspunkt i följande långsiktiga utvecklingsmål och prioriterade mål under programperioden.

I en hållbart växande region ska länets invånare 
men även kommande generationer, biologisk mång-
fald och miljö samt människor i andra länder lång-
siktigt gynnas av länets tillväxt, utbyggnad och 
livsstil.

Frågor om hur städer, samhällen och livsmiljöer 
kan utvecklas i balans med omkringliggande na-
turmiljöer är i fokus för många av de globala målen. 
Livsmiljöer behöver vara säkra, trygga, attraktiva 
och hälsofrämjande, samt bidra till en miljö i balans. 

 En växande befolkning och ett näringsliv i 
tillväxt bidrar till utveckling, men ställer samtidigt 
krav på utbyggnad av den fysiska infrastrukturen. 
En omställning till ett fossilfritt samhälle ställer 
ökade krav på utveckling och investeringar inom 
teknisk infrastruktur. Tillgång till bredband och 

en ökad digitalisering gör att fysiska möten och 
transporter kan ersättas med mer resurseff ektiv 
kommunikation. För länets mer glesbefolkade delar 
är tillgången till kapacitetsstarkt bredband, goda 
kommunikationer och nya lösningar på grundläg-
gande kommersiell och off entlig service nödvändig 
för utvecklingen. 

Behovsanpassade bostäder till rimliga priser 
och med bra kommunikationer är en förutsättning 
för att kunna skapa goda livsmiljöer för en växande 
befolkning. En utbyggd transportinfrastruktur och 
ökade möjligheter till pendling, inom och utom 
länet, ger ökad tillgänglighet och en större arbets-
marknad.

Prioriterat
mål 2021-2024

En hållbar och robust regional samhällsplanering och infrastruktur

Långsiktiga
utvecklingsmål

Tillgängliga och 
hållbara transporter

Säkra och attraktiva 
städer och livsmiljöer

Livskraftiga natur-
miljöer och hållbar 
livsmedelsförsörjning



Efterfrågan på lokala areella resurser och näringar 
förväntas öka, vilket kräver ett långsiktigt hållbart 
bruk av länets naturmiljöer.  Ett mer utvecklat re-
sursutbyte mellan stad och land bidrar till nyttjan-
det av kraften i hela länet. 

Inom en hållbart växande region arbetar vi mot 
tre långsiktiga utvecklingsmål om ett Uppsala 
län som erbjuder: Tillgängliga och hållbara 
transporter, Säkra och attraktiva städer och 
livsmiljöer samt Livskraftiga naturmiljöer och 
hållbar livsmedelsförsörjning. Prioriterat mål 
under programperioden 2021–2024: är  
En hållbar och robust regional samhälls- 
planering och infrastruktur.
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5.1 Långsiktiga utvecklingsmål för 
En hållbart växande region

5.1.1 Tillgängliga och hållbara transporter
Tillgänglighet för resande och godstransporter, 
inom länets olika delar och till och från orter och 
arbetsmarknader utanför länet, är avgörande för en 
god livskvalitet och för den ekonomiska hållbar-
heten i ett län. Med en väl utbyggd infrastruktur 
och kollektivtrafi k kan hela länet nås för exempelvis 
pendling, turism, friluft sliv och rekreation. 

Utbyggd infrastruktur för gång och cykel under-
lättar resor från dörr till dörr. För ökad jämlikhet, 
hälsa samt miljömässig hållbarhet behöver resor 
med cykel främjas, både i tätorter och på lands-
bygd. En kapacitetsstark kollektivtrafi k ger möjlig-
heter till ökad sysselsättning genom pendling och 
bidrar även till minskad miljöbelastning, färre trafi k-
olyckor, minskad trängsel och bättre folkhälsa.

Kollektivtrafi ken har en central roll i utvecklandet 
av en resurseff ektiv och mer jämställd och jämlik 
mobilitet. Sammanhängande kollektivtrafi k och 
kombinationsresor kan underlättas genom digitala 
verktyg som underlättar planering och övergång. 
Det kan även gynna samåkning och/eller sam-
ägande med en minskad fordonsfl otta som följd. 

En omställning till eff ektiva och hållbara gods-
transporter behöver ske, där digitaliseringen kan 
vara ett viktigt verktyg. Idag sker många gods-

transporter med lastbil, vilket gör underhåll och 
upprustning av mindre vägarna och broar viktigt 
för tunga, lokala transporter av livsmedel, energi 
och material. Fler tunga transporter behöver ske 
med andra trafi kslag än väg, där en större del av 
lågvärdigt och icke tidskritiskt gods bör kunna 
transporteras sjövägen. Kapaciteten till och från för 
länet viktiga hamnar är därför viktig. För hållbara 
godstransporter på tåg behöver brister i järnvägs-
systemet åtgärdas och godstrafi k på tåg användas 
mer rationellt och eff ektivt, med lösningar som 
kopplar samman transportslagen och underlättar 
omlastning.

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet

Ta stegen mot en regional godsstrategi 
En storregional godsstrategi tas fram inom En 
bättre sits-samarbetet med fokus på Stockholm-
Mälarregionen, vilket utgör en bra grund för fram-
tagandet av en för Uppsala län regional godsstrategi. 
En regional godsstrategi ökar kunskapen om länets 
transporter och skapar samsyn kring de utmaningar 
som regionen har att hantera. Regionalt och lokalt 
eft ersträvas en ökad samordning av transporter 
och varudistribution.

Åtaganden • Ta stegen mot en 
regional godsstrategi

• Utveckla en samhälls-
planering för hållbart
resande

•  Planera för och bygga fl er 
bostäder samt utveckla 
befi ntligt bostadsbestånd 
i en god bebyggd miljö

• Utveckla en robust och 
fossiloberoende samhälls-
teknisk infrastruktur

• Utveckla den digitala
infrastrukturen

•  Samverkan för att uppnå 
de nationella miljömålen

• Ökad samverkan och 
kunskapsöverföring 
inom länet för hållbar 
livsmedelsförsörjning

Långsiktiga
utvecklingsmål

Tillgängliga och 
hållbara transporter

Säkra och attraktiva 
städer och livsmiljöer

Livskraftiga natur-
miljöer och hållbar 
livsmedelsförsörjning



Utveckla en samhällsplanering för hållbart resande 
Byggandet av bostäder och lokaler behöver tydligt 
kopplas till befi ntlig infrastruktur och kollektivtrafi k 
längs länets stråk. Det behövs en integrerad syn på 
olika färdmedel och möjligheterna att kombinera 

dessa till en hel resa. Inom samhällsplaneringen är 
det viktigt att säkra tillgången till kollektivtrafi k och 
förbättra tillgängligheten till viktiga målpunkter, 
såsom större arbetsplatser och besöksmål. 
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Figur 5. Stråk i Uppsala län och till angränsande län. Källa: Trafi k och samhälle, Region Uppsala

Utvecklingsmålets koppling mot globala mål: 
Länets arbete för tillgängliga och hållbara transporter främjar även 
globala mål. Huvudsakligen kopplat är mål 11 – hållbara städer och 
samhällen och delmål 11.2 - tillgängliggör hållbara transportsystem 
för alla. Genom utveckling mot ett transportsystem med tydligt 
minskad miljöpåverkan främjas även de olika ekologiska målen, 
mål 6, 13, 14 och 15. Utveckling mot ett säkrare transportsystem 
främjar delmål 3.6 om minskade dödsfall i trafi ken. Genom att 
främja gång och cykel främjas mål 3 om hälsa.
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Figur 6. För att underlätta en helhetssyn på den regionala fysiska planeringen har en gemensam planeringsinriktning  
för hela Östra Mellansverige arbetats fram, med sikte på 2050. Den storregionala inriktningen konkretiserasovan i en  
strukturbild för Uppsala län. Strukturbilden pekar ut de högst prioriterade noderna och stråken som har en nyckel- 
funktion för målen för en växande region.

Strukturbilden är ramverk inför arbetet med andra strategiska styrdokument, såsom länsplan för regional transport-
infrastruktur och trafikförsörjningsprogram. Den slutliga konkretiseringen sker genom kommunernas översiktsplanering, 
bostadsförsörjningsansvar och utvecklingsstrategier.



5.1.2 Säkra och attraktiva städer  
och livsmiljöer
Ett säkert, attraktivt och hållbart samhälle är fossil- 
fritt, har en robust och flexibel samhällsteknisk 
infrastruktur, en trygg och hälsofrämjande bebyggd 
miljö och utgår ifrån människans och planetens 
långsiktiga behov.

Den fysiska livsmiljöns utformning har stor  
betydelse för hälsa och välbefinnande, varför det 
är viktigt att beakta hur våra fysiska och sociala 
miljöer är planerade. Genom att stärka det hälso- 
främjande perspektivet i den fysiska planeringen 
främjas den viktiga vardagsmotionen och vi får mer 
tillgängliga och trygga samhällen. Utformningen 
behöver vara universell genom att utgå från att 
människor är olika och att samhället måste planeras 
och utformas så att alla kan vara delaktiga, oavsett 
funktionsförmåga.

Länets invånare behöver i största möjliga mån 
ha nära tillgång till naturområden samt trygga och 
välplanerade bostadsområden som främjar möten, 
rekreation och goda levnadsvanor. Uppsala län 
behöver en fortsatt utbyggnad av bostäder för  
att täcka behoven i ett växande län. Den relativa 
närheten mellan landsbygd och större stadsmiljöer 
som finns i länet är en tillgång, och det finns en 
positiv växelverkan mellan dem. Exempelvis ökar 
stadens attraktivitet med närhet till landsbygd,  
och vice versa. Byggande på landsbygd behöver 
främjas för att bidra till attraktiva boendemiljöer 
och skapa långsiktigt underlag för service. Det 
råder sedan flera år bostadsbrist i stora delar av 
länet, framförallt i kommunhuvudorterna. Vid låga 
volymer på nybyggnation hindras naturliga flytt-
kedjor och skapar inlåsning på bostadsmarknaden 
med tydliga effekter i länet. 

Omställningen till ett fossilfritt samhälle innebär 
att vatten-, energi-, närings- och materialflöden i 
avsevärt högre grad hanteras i lokala kretslopp som 
ställer nya krav på den tekniska infrastrukturen. 
Den digitala infrastrukturen får en allt viktigare  
roll tillsammans med en ny infrastruktur för när- 
cirkulära drivmedel och mer integrerade samhälls- 
tekniska system för vatten och avlopp, energi och 

avfall. Befolkningstillväxten och den ökade exploa- 
teringen i länet skapar också behov av en robust 
samhällsbyggnad. Elkrafts- och vattenförsörjning 
samt ett väl utbyggt bredbandsnät med snabb  
uppkoppling är grundläggande för att invånare  
och arbetsplatser i länet ska kunna ta del av både 
offentliga och privata tjänster samt bedriva närings- 
verksamhet. 

En utökad samordning mellan stor- och små-
skalig förnybar energi som sol, vind, vatten och 
bioenergi blir allt viktigare. För att kunna säkra 
energitillgången behöver olika former av energi- 
lagring skapas. Med hänsyn till länets stora kun-
nande och installerade kapacitet finns kärnkraft 
med som komponent även i kommande decenniers 
energiförsörjning. Oavsett produktionsmix gäller 
det att samhället garanteras tillgång till säker el. 

Det behövs en ökad beredskap och förmåga  
att anpassa samhällsutvecklingen efter snabba 
förändringar, där alla delar av samhället måste 
fungera väl och minimera sårbarheten inför effekten 
av exempelvis klimatförändringar, pandemiutbrott, 
konflikter och eventuella eldriftsavbrott. Samhällets 
resiliens omfattar såväl sociala, ekologiska som 
ekonomiska aspekter. 

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet

Planera för och bygga fler bostäder samt utveckla 
befintligt bostadsbestånd i en god bebyggd miljö
För att öka rörligheten på bostadsmarknaden och 
tillgodose olika gruppers behov i livets alla skeden, 
behöver det byggas prisrimliga bostäder i olika 
storlekar och med blandade upplåtelseformer.  
Detta är av vikt utifrån såväl välfärdsperspektiv 
som arbetsmarknadsperspektiv. För att klara 
bostadsförsörjningsbehovet och bygga levande 
livsmiljöer krävs en effektiv och proaktiv planering  
i kommunerna, med stöd av en övergripande  
regional planering. 

Den bebyggda miljön ska utgå ifrån och stödja 
människors behov, ge skönhetsupplevelser och 
trevnad samt ha ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service, kultur och närhet till natur. 
En ökad samlokalisering av bostäder, arbetsplatser, 
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kollektivtrafik, handel, privat service, offentlig om-
sorg samt rekreation minskar det totala transport-
behovet och ökar tillgängligheten för invånarna. 
Samtidigt som miljöer förtätas behöver dock den 
fysiska planeringen säkerställa att ett antal värden 
beaktas. Detta omfattar natur- och grönområden 
och sammanhängande system av gröna områden 
som parker, naturmark och vatten i anslutning till 
bebyggda miljöer, så kallad grön- och blåstruktur. 
Även produktiv jord- och skogsbruksmark behöver  
värnas. Landsbygdernas behov av exempelvis fysisk 
tillgänglighet till grundläggande offentlig  

och kommersiell service inom rimliga avstånd 
behöver beaktas. Här har det offentliga också en 
roll i att upprätta moderna mobilitetstjänster som 
säkerställer detta.

I vårt växande län ska estetiska värden omhän-
dertas och byggandet ska ha hög kvalitet på såväl 
arkitektur som materialval. En gestaltad livsmiljö 
som skapar trevnad, vilja och trygghet i att vistas i 
olika miljöer olika tider på dygnet är centralt. Livet 
mellan husen som det gestaltar sig i vardagen är ett 
viktigt perspektiv att ha i åtanke. 



Utveckla en robust och fossilfri 
samhällsteknisk infrastruktur
Ett fossilfritt samhälle ökar behovet av en robust 
och fossilfri samhällsteknisk infrastruktur, med 
lokala naturresurser och närcirkulära produktions- 
och konsumtionsmodeller. Genom att säkerställa 
att grundläggande samhällsteknisk infrastruktur, 
såsom vatten, energi och näring, hanteras i resurs-
eff ektiva och gift  fria kretslopp läggs en grund för 
mer hållbara konsumtions- och livsstilsmönster, 
minskad spridning av exempelvis miljögift er samt 
minskad sårbarhet genom att öka samhällets 
förmåga att klara av störningar.

Bedömningen är att omställningen av de 
samhällstekniska systemen för vatten och avlopp, 
energi och avfall kommer att pågå på kommunal, 
regional och nationell nivå under de närmaste 
30 åren, vilket kräver genomtänkta och heltäckande 
strukturer och processer. En djupgående samverkan 
inom länet och med berörda statliga myndigheter 
är avgörande. Off entliga aktörer bör vara företräda-
re i utbyggnaden av en infrastruktur för hållbara 
drivmedel genom val av fordon, färdmedel och 
energileverantörer, vid utformning och lokalisering 
av lokaler, vid upphandling av varor och tjänster 

samt genom styrmedel som kan gynna system- 
och beteendeförändringar. 

Denna omställning kommer att ge upphov till 
målkonfl ikter, men även möjliga synergier. Det 
faktum att Uppsala län är ett växande län ger 
specifi ka utmaningar, men också möjligheter för 
utvecklingen av nya hållbara lösningar, i samband 
med nya större exploateringsprojekt, såsom 
Södra staden i Uppsala, Alsike i Knivsta och Myran 
i Enköping.

Steg för utvecklande av en robust och fossil-
oberoende samhällsteknisk infrastruktur är 
prioriterade under programperioden 2021–2024, 
se mer under 5.3.1.

Utveckla den digitala infrastrukturen
Det är av stor vikt att samtliga invånare, företag 
och off entlig sektor har tillgång till robust fast 
och mobil bredbandsuppkoppling med höga 
överföringshastigheter. Stöd till utbyggnad av 
bredband ska stärkas i regionens glesa delar, där 
det fi nns områden som är särskilt utmanande att 
nå genom kommersiell utbyggnad. Ökad sam-
ordning av kanalisering vid off entligt fi nansierade 
utbyggnadsprojekt ska eft ersträvas. 

 33

Utvecklingsmålets koppling mot globala mål: 
Länets arbete för säkra och attraktiva städer och livsmiljöer främjar 
även globala mål. Huvudsakligen kopplat är mål 11 – hållbara städer 
och samhällen. Flera delmål är relevanta, 11.1 om säkra bostäder till 
rimligt pris, 11.6 om att minska städers miljöpåverkan, och 11.7 om 
grönområden. Utveckling för minskad sårbarhet och ökad motstånds-
kraft   ligger i linje med delmål 11.8. Utvecklingsmålet kopplar även mot 
delmål om utvecklad infrastruktur (9.1 och 9.4) och mål 7 om hållbar 
energi för alla. Utvecklingen är också en grund i att nå de ekologiska 
globala målen (6, 13,14,15).  Utvecklingen kan också vara del i att 
lägga grund för mål 12 om hållbar konsumtion och produktion. 



5.1.3 Livskraftiga naturmiljöer och  
hållbar livsmedelsförsörjning
Uppsala län har stora värden i skog och land, vatten 
och hav. Att vi kan använda dessa naturresurser 
på ett långsiktigt hållbart sätt kommer att vara 
avgörande. Genom ett hållbart användande av våra 
naturresurser ges möjlighet till utveckling av våra 
gröna näringar, det vill säga verksamheter som  
bedrivs inom jord, skog och trädgård. Samtidigt 
bidrar det till en ekologisk återhämtning, med 
livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald. 
Tillsammans ger de oss människor de viktiga 
ekosystemtjänster som vi är beroende av för vår 
överlevnad, så som vattenkretslopp, pollinering 
och friluftsliv som förbättrar vår hälsa.

Mark- och vattenanvändningen i länet påverkar 
måluppfyllelsen av flertalet av miljökvalitetsmålen. 

Länet förlorar biologiskt mångfald trots att det 
pågår flera restaurerings- och skyddsinsatser för 
att stärka områdesskydd och arters återhämtning. 
Ett långsiktigt och kontinuerligt åtgärdsarbete är 
avgörande för att vända utvecklingstrenden för 
miljökvalitetsmålen i positiv riktning. 

I omställningen till ett fossilfritt samhälle  
kommer efterfrågan på lokala produkter och  
tjänster att öka. Länets gröna näringar och dess 
skogsnäring utgör här en viktig resurs.

Med en ökad befolkning och ökad inriktning mot 
mer närproducerade livsmedel är det nödvändigt 
att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion 
inom regionen. En ökad självförsörjningsgrad mins-
kar hela landets sårbarhet inför kriser och störningar 
i livsmedelsproduktionen i omvärlden, samtidigt 
som det bidrar till den globala livsmedelsförsörj-
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ningen och en minskad miljö- och klimatpåverkan 
från livsmedelskonsumtionen. Såväl produktion 
som produktionsvärde behöver öka i länet.

För att möjliggöra en hållbar livsmedelsproduktion 
enligt Agenda 2030 gäller det att Uppsalaslättens 
bördiga jordar och regionens stora kunnande inom 
gröna näringar tas tillvara. En hållbar produktion 
vilar på eff ektiv användning av resurser, hänsyn 
till ekosystemtjänster, minskad miljöpåverkan och 
långsiktig ekonomisk bärkraft  . Ett fl ertal off entliga 
aktörer inom Uppsala län har antagit ambitiösa 
mål angående andelen ekologiskt producerade 
livsmedel, som i likhet med alla livsmedel i större 
grad ska kunna produceras i närområdet.

Med hjälp av digitalisering kan värdekedjan för 
livsmedelsproduktion kortas. Samtidigt kan infor-
mation, vägledning och inspiration till konsumenten 
förenklas, då digitaliseringen gör det möjligt att 
överföra information direkt, utan fördröjning och 
fördyrande mellanhänder. 

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet

Samverkan för att uppnå de nationella miljömålen
Länet samverkar för att uppnå de nationella 
miljömålen. Genom gemensam Färdplan för ett 
hållbart län samlas arbetet i åtgärdsprogram för 
minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk 
mångfald, vatten och samhällsutveckling. Åtgärds-
programmen omfattar tillsammans arbete med 

samtliga svenska miljömål som länet berörs av. 
I Uppsala läns klimat- och energistrategi prioriteras 
fyra områden för insatser: transporter, energi och 
eff ekt, förnybar energi samt indirekt klimatpåverkan.

Ökad samverkan och kunskapsöverföring inom 
länet för hållbar livsmedelsförsörjning
Ökad samverkan och kunskapsöverföring mellan 
Uppsala universitet och SLU, de gröna näringarna 
och boende på landsbygden ska ske för att öka 
såväl produktionen och innovationskraft en som 
produktions- och förädlingsvärdet. 

Utvecklingsmålets koppling mot globala mål: 
Länets arbete för livskraft  iga naturmiljöer och hållbar livsmedels-
försörjning främjar även globala mål. Kopplade mål är 6 – rent vatten 
och sanitet för alla (delmål 6.5 och 6.6), mål 13 – bekämpa klimat-
förändringarna, 14 – hav och marina resurser, mål 15 – ekosystem 
och biologisk mångfald. Kopplar även mot mål 2 om ingen hunger, 
som omfattar arbete för hållbar livsmedelsproduktion och delmål 
12.2 om hållbar förvaltning och användande av naturresurser. 
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5.2 Prioriterat mål under programperioden 
för En hållbart växande region

I arbetet att sträva mot det strategiska utvecklings-
området En hållbart växande region, de långsiktiga 
utvecklingsmålen samt mot de globala målen är 
En hållbar och robust regional samhällsplanering 
och infrastruktur ett prioriterat mål under program-
perioden 2021–2024.

5.2.1 En hållbar och robust regional 
samhällsplanering och infrastruktur
För att gå mot målet ska steg tas för att Utveckla 
en regional samhällsplanering, Utveckla länets 
robusthet och kontinuitetsplanering samt Säkra 
samverkan och strukturer för utveckling av den 
samhällstekniska infrastrukturen. 

Utveckla en regional samhällsplanering

Steg under programperioden för att gå mot målet 
är att utreda hur en regional samhällsplanering 
kan och bör utvecklas i länet. En regional samhälls-
planering ger möjligheter till vidare perspektiv 
på planeringsfrågor som bör beaktas i en större 
geografi sk, miljömässig och ekonomisk kontext, 
utan att det kommunala självstyret för den delen 
begränsas. En regional samhällsplanering kan 
synliggöra samband och beroenden mellan olika 
platser i Uppsala län, vilket kan stärka samspelet 
mellan stad och land och länets olika delar. Exempel 
på sådana samband är fysiska strukturer för 
bebyggelse, näringsverksamhet och anläggningar, 
regionala och delregionala kärnor, natur-, grön- och 
rekreationsområden, infrastruktur för transporter 
liksom strukturer som minskar sårbarhet och 
klimatpåverkan. Steg inom detta område ligger i 
linje med det nationella klimatpolitiska ramverket 
med kopplad klimatpolitisk handlingsplan. 

Utredningen ska beskriva vilka samhälls-
strukturer och samband som bör omfattas av en 

regional samhällsplanering i länet samt konkretisera 
vilka ytterligare steg som kan tas under program-
perioden. Beskrivningen kan innehålla bland annat 
vilka regionala underlag som fi nns tillgängliga, hur 
samverkan ska ske, ansvarsområden samt resurs-
behov. Utredningen ska kunna fungera som ett 
beslutsunderlag. 

Berörda aktörer är de som redan idag ansvarar 
för och arbetar med planering på regional nivå 
såsom Region Uppsala, Länsstyrelsen, angränsande 
regioner, infrastrukturägare med fl era. Samverkan 
sker med lokala aktörer såsom kommuner, närings-
liv och civilsamhälle.
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Prioriterat
mål 2021-2024
och delområden

En hållbar och robust regional samhällsplanering och infrastruktur
För att gå mot målet ska steg och insatser ske för att utveckla en regional 
samhällsplanering, utveckla länets robusthet och kontinuitetsplanering, samt säkra 
samverkan och strukturer för utveckling av den samhällstekniska infrastrukturen.

Huvudsakligen kopplade 
globala mål är nr 6, 7, 9 
och 11. Delmetodmål 11.A
omfattar regional utveck-
lingsplanering för att främja 
positiva ekonomiska, sociala 
och miljömässiga kopplingar 
mellan stadsområden, 
stadsnära områden och 
landsbygdsområden.



Utveckla länets robusthet och kontinuitetsplanering 

Steg ska tas för att öka samhällets robusthet, det 
vill säga samhällets förmåga att förebygga och 
hantera påfrestningar och kriser, samt att stärka 
länets kontinuitetsplanering för samhällets förmåga 
att förbereda och planera för att upprätthålla normal 
funktionalitet oavsett påfrestning. Det handlar 
exempelvis om att trygga livsmedelsförsörjning och 
att säkra drift   och tillgång till hälso- och sjukvård 
och andra viktiga samhällsfunktioner som kan 
utsättas för påfrestningar. Påfrestningar och kriser 
kan ha olika orsaker, är oft a ömsesidigt beroende 
och kan beröra ett fl ertal områden, exempelvis: 
ekologiska, sociala, ekonomiska/organisatoriska, 
epidemiologiska eller infrastrukturella. Under 
programperioden ska nödvändiga analyser och 
kartläggningar genomföras, struktur och processer 
för kontinuitets- och beredskapsplanering ska säker-
ställas och planeringsarbete fortgå. Nödvändiga 
aktörer ska aktiveras i arbetet. 

Säkra samverkan och strukturer för utveckling 
av den samhällstekniska infrastrukturen

Steg under programperioden ska ge grund och 
förutsättningar för det långsiktiga åtagandet om 
att utveckla en robust och fossilfri samhällsteknisk 
infrastruktur, som kräver samordning och sam-
handling mellan aktörer på nationell, regional och 
lokal nivå. Steg innefattar att genomföra utredning 
av hur och om ett regionalt utvecklingsarbete kan 
bidra i omställningen till mer resurseff ektiv och 
hållbar vattenanvändning i länets kommuner, 
samt av vilka synergier som kan nås mellan upp-

byggnad av civilt försvar och omställningen till ett 
fossilfritt län.  En fördjupad analys av innovations-
potentialen ska också genomföras, med framtagna 
förslag på hur innovationssystemet ska bidra till 
den regionala samhällsomställningen.  

Steg innefattar också en genomförandeplan för 
infrastruktur för biodrivmedel och elektrifi erade 
transporter samt framtagande av en regional plan 
för hur vi långsiktigt ska hantera eleff ektfrågan 
samt för utbyggnad av digital infrastruktur i hela 
länet. Arbetet behöver samlat följas upp, utvärderas 
och vid behov utvecklas, och ansvar för arbetets 
olika delar fastställas. Genomgående ska eventuella 
målkonfl ikter i arbetet synliggöras och möjliga 
positiva synergieff ekter säkras. 

   

 37

Huvudsakligen kopplade 
globala mål är mål 6 – sanitet 
och rent vatten, 7 - hållbar 
energi, samt 9 – hållbar 
industri, innovationer och 
infrastruktur samt nationella 
miljökvalitets- och genera-
tionsmål.

Huvudsakligt kopplat 
globalt mål är mål 11.
Området kopplar dock till 
fl ertalet globala mål, då 
robusthet innefattar en mängd 

olika samhällsaspekter, såsom energi- och 
vattentillgång, sjukvård, infrastruktur och 
fl era andra samhällsfunktioner. Det berör 
även frågor om jämlikhet och demokrati.



5.3 Indikatorer för En hållbart växande region

En hållbart växande region 

Indikator Mål/inriktning Kommentar

Miljökvalitetsmålen (index) Sammanhållen positiv förflytt-
ning av såväl målbedömning  
som av bedömningen av  
miljötillståndets utveckling.

Ny indikator i form av index för miljökvalitetsmålen. 
De tolv miljökvalitetsmålen följs upp årligen av  
Länsstyrelsen, i  en Regional årlig uppföljning av  
Miljökvalitetsmålen för Uppsala län (RÅU). Respek-
tive mål ges där en övergripande målbedömning, 
samt att en bedömning av miljötillståndets utveck-
ling görs. Därtill ingår en kort beskrivning av läns- 
övergripande insatser under respektive mål i RÅU.
Indexet föreslås redogöra för den samlade utveck-
lingen inom de tolv målen genom ett indexvärde, 
som kan falla ut i en av fyra föreslagna graderingar: 
a) Positiv utveckling, b) I stort oförändrat, med  
positiva tendenser, c) I stort oförändrad, med  
negativa tendenser, d) Negativ utveckling. 
Fördjupad analys behövs för att ange mer  
nedbruten ambition 2024 resp 2030.

Antalet byggda bostäder – Från dagens RUS. Fördjupad analys behövs  
för att kunna ange numeriska målvärden för  
programperioden

God bebyggd miljö Positiv förflyttning av  
såväl målbedömning som  
av bedömningen av miljö- 
tillståndets utveckling.

Ny indikator, som utgörs av ett av miljökvalitets- 
målen och som kompletterar upp det mer  
kvantitativa antalet byggda bostäder.  
Bygger på RÅU. Fördjupad analys behövs för  
att ange ambition 2024 resp 2030.

Utsläpp av växthusgaser De samlade utsläppen av växt-
husgaser ska minska med 75 % 
till 2040 (basår 1990)

Ny indikator. Målangivelse, som bygger på det 
nationella klimatmålet. Fördjupad analys behövs 
för att ange ambition 2024.

Tillgång till stabila mobila 
tjänster

2023 bör hela Uppsala län ha  
tillgång till stabila mobila tjänster 
av god kvalitet (10 Mbit/s), där 
man normalt befinner sig.

Ny indikator. Såväl indikatorn och målvärde bygger 
på nationell bredbandsstrategi. Uppföljning sker 
nationellt av PTS, och avser mobiltäckning för  
mobil enhet, med kapacitet 10 Mbit/s alternativt  
30 Mbit/s beroende på var man befinner sig, till 
exempel behövs det mer kapacitet i områden där 
många antas vistas samtidigt. Ytorna som följs  
upp består av områden där människor normalt 
(vanligtvis) befinner sig. I detta inkluderas till  
exempel alla bilvägar (stora och små), men inte 
områden hundratals meter in i skogen från en 
skogsbilväg. För att uppnå det övergripande målet 
och uppnå täckning som motsvarar 100 procent, 
skulle totalt sett 18 638 km² behöva täckas.
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…fortsättning

Indikator Mål/inriktning Kommentar

Tillgång till snabbt bredband 2025 bör hela Uppsala län ha  
tillgång till snabbt bredband 
(99,9% av alla hushåll och  
företag ska ha tillgång till 
minst 100 Mbit/s).

Från dagens rus, något justerad målangivelse  
(samt prolongerad). Bygger på och är harmoniserad 
med nationell bredbandsstrategi. Nationell  
uppföljning och redovisning genomförs av PTS.
Nedbrutna målnivåer för år 2025: 
- 98 procent av alla hushåll och företag 
   i Uppsala län bör ha tillgång till 1 Gbit/s. 
- 99,9 procent av alla hushållen och företag  
   i Uppsala län bör ha tillgång till 100 Mbit/s. 
- 100 procent av alla hushåll och företag  
   i Uppsala län bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

Kollektivtrafikens marknads- 
andel av motoriserade resor

Ska fördubblas till 2030 (basår 
2006)

Från dagens RUS, befintlig målangivelse.

Kollektivtrafikens regionala 
tillgänglighet

Tillgängligheten ska vara/öka… Ny indikator. Målvärden kompletteras.

Andelen kombinationsresor 
cykel – kollektivtrafik 

Andelen kombinationsresor  
ska fördubblas till år 2030  
(basår 2016), från 19 procent  
till 38 procent*

Ny indikator, som bygger på den regionala  
cykelstrategin.

Cykeltrafikens färdmedelsandel Andelen cykeltrafik ska med  
tio procentenheter till år 2030  
(basår 2016), från 13 procent  
till 23 procent*

Ny indikator, som bygger på den regionala  
cykelstrategin.

Produktionsvärdet från jord-
bruks- och trädgårdssektorn

Ökning av produktionsvärdet  
till 2030

Från dagens RUS. Fördjupad analys behövs  
för att kunna ange numeriska målvärden för  
programperioden.

Produktionen från jordbruks- 
och trädgårdssektorn

Produktionen ska öka/uppgå 
till…

Ny indikator, som kompletterar indikator  
avseende produktionsvärdet. Fördjupad analys 
behövs för att kunna ange målvärden för  
programperioden.
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6. En nyskapande region
En nyskapande region innebär ett Uppsala län som är internationellt erkänt för en 
utmanings- och kunskapsdriven utveckling och hållbar tillväxt. Hela länet präglas av 
innovation, kreativitet och kompetens i såväl företag, off entlig sektor, som samhället 
i stort. Företag har goda förutsättningar för att starta och växa, och det fi nns en kom-
petensförsörjning som möter behoven. Vi har världsledande universitet, forskning och 
innovationssystem, som bidrar till att möta de stora samhällsutmaningarna.

Genom den regionala utvecklingsstrategin arbetar vi för att uppnå en nyskapande region. Detta sker med 
utgångspunkt i följande långsiktiga utvecklingsmål och prioriterade mål under programperioden.

De rådande och kommande samhällsutmaningar 
som vårt län och världen står inför ger behov av 
nyskapande och kreativitet. Ett välmående och 
växande näringsliv är avgörande för samhällsut-
vecklingen i Uppsala län.

Länets arbete för ett gott klimat för utveckling 
och hållbar tillväxt i hela länet främjar även globala 
mål. Behovet av utmaningsdriven innovation, såväl 
teknisk och aff ärsmässig som social och organisa-
torisk, är ett genomgående tema i Agenda 2030 och 
grundläggande för att klara de globala målen. 

 Ett nyskapande län med innovationskraft   för-
utsätter vissa utvecklingsfaktorer.  Ett brett urval 
av företag behövs för att svara upp mot invånarnas 
behov av service, handel och tjänster. Kompetens-
försörjningen är ett strategiskt viktigt område för 
Uppsala läns omställningsförmåga och utvecklings-
kraft  , då kompetensbrist idag är ett av de största 
tillväxthindren oavsett bransch och konjunkturläge.

Ett gott klimat för näringsliv, kultur- och civilsam-
hälle är av stor vikt för att gynna utveckling, där 
olika typer av företag, kreativa näringar och ideella 
organisationer ska känna stöd i att startas upp och 

växa. Här är även besöksnäringen och det kulturella 
utbudet en viktig utvecklingsfaktor, som i samspel 
med andra faktorer kan öka attraktionskraft en och 
den innovativa förmågan på en plats, samt locka 
till en vilja att bosätta sig och vilja verka inom länet 
och bidra till länets utvecklingskraft  .

Att få till en omställning till ett fossilfritt sam-
hälle under en kort tidsperiod ställer stora krav 
på innovationer och hållbar resursanvändning, 
samtidigt som det ger möjlighet för utveckling av 
lokala marknader och näringsliv. 
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Prioriterat 
mål 2021-2024

En ökad utmanings- och kunskapsdriven tillväxt, 
utveckling och innovation

Långsiktiga
utvecklingsmål

Kompetens till 
länets företag och 
organisationer

Ett gott klimat för 
utveckling och hållbar 
tillväxt i hela länet

Innovation för 
hållbar tillväxt och 
utveckling

Inom en nyskapande region arbetar vi mot tre 
långsiktiga utvecklingsmål om ett Uppsala län 
som erbjuder: Kompetens till länets företag 
och organisationer, Ett gott klimat för ut-
veckling och hållbar tillväxt i hela länet samt 
Innovation för hållbar tillväxt och utveckling. 
Prioriterat mål under programperioden 
2021–2024 är En ökad utmanings- och 
kunskapsdriven tillväxt, utveckling 
och innovation.
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6.1 Långsiktiga utvecklingsmål för 
En nyskapande region 

 6.1.1 Kompetens till länets företag och 
organisationer
Tillgång till tillräcklig och kompetent arbetskraft   
är avgörande för näringslivets och samhällets 
utveckling. Många olika aktörer, såväl privata som 
off entliga, behöver känna ansvar för och bidra till 
länets kompetensförsörjning. 

Teknikutveckling, digitalisering samt nya pro-
dukter och produktionsprocesser ställer krav 
på välutbildade och kompetenta medarbetare. 
Uppsala län behöver kunna attrahera, välkomna 
och integrera spetskompetenser för att stärka 
framtida kompetensförsörjning. Ett ökat infl öde av 
högkvalifi cerad arbetskraft   stimulerar innovation, 
förbättrar näringslivets förutsättningar att växa 
och stärker aff ärskontakter med omvärlden. 

Länets arbetsgivare och utbildningssystem 
behöver erbjuda möjligheter till livslångt lärande för 
strategisk kompetensutveckling och karriärväxling. 
Det är av stor vikt att kompetensen hos alla länets 
invånare tas tillvara för att länets organisationer 
och näringsliv ska kunna verka och utvecklas. 

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet

Kunskap och dialog för en ökad matchning 
mellan utbildning och arbete
Samverkan krävs i arbetet för balans mellan utbud 
och eft erfrågan på kompetens och arbetskraft   på 
den regionala arbetsmarknaden i Uppsala län. 
Detta för att få en bättre matchning mellan exem-
pelvis utbildningssystemet och länets bristyrken 
och regionala styrkeområden med tillväxtpotential. 
Här krävs en bred delaktighet av, och dialog mellan, 
berörda aktörer inom näringsliv, off entlig sektor, 
civilsamhälle och utbildningsaktörer. 

För att kunna dimensionera insatser och utbild-
ningar på rätt sätt för individer och aktörer inom 
kompetensförsörjningskedjan, behöver arbetet 
bygga på kunskapsunderlag som ger en gemensam 
bild och förståelse kring frågor gällande matchning 
i länet.

Teknikcollege och vård- och omsorgscollege 
är regionala samverkansplattformar där företag, 
utbildningar och andra relevanta aktörer samverkar 
för att gemensamt arbeta med kompetens- och 
utbildningsfrågor. 
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Åtaganden • Kunskap och dialog för 
en ökad matchning mellan 
utbildning och arbete

• Attrahera kompetent 
arbetskraft   till länet

• Utveckla en kulturregion 
med internationell lyskraft 

•  Stöd till fl er företag att bli 
internationellt verksamma

• Genom en växande 
besöksnäring öka länets 
attraktivitet och förutsätt-
ningar för ett gott liv

• Utveckla det regionala 
företags- och innovations-
stödsystemet

• Skapa bättre förutsätt-
ningar för socialt entre-
prenörskap och sociala 
företag

• Utveckla och koppla 
samman företag, akademi 
och off entliga organisa-
tioner inom länets viktiga 
fokusområden

Långsiktiga
utvecklingsmål

Kompetens till 
länets företag och 
organisationer

Ett gott klimat för 
utveckling och hållbar 
tillväxt i hela länet

Innovation för 
hållbar tillväxt och 
utveckling



Attrahera kompetent arbetskra�  till länet
Ett strukturerat arbete för att attrahera och inte-
grera arbetskraft   behövs i länet.  Genom tillgång till 
utbildning av högsta kvalitet, goda livsvillkor med 
mötesplatser för kultur och nöjen samt tillgång till 
bostäder i attraktiva livsmiljöer ska fl er lockas till 
regionen. 

För positionen som ledande kunskapsregion 
är det viktigt att fl er av länets studenter väljer att 
stanna kvar i området eft er examen.  Det gäller 
även för internationella studenter, där Uppsala 
universitet och SLU med sina mer än 3 000 interna-
tionella studenter per kan år utgöra en bas i 
rekryterandet av talanger och spetskompetenser. 

Utvecklingsmålets koppling 
mot globala mål: 

Länets arbete med kompe-
tens för länets företag och orga-

ni- sationer främjar även globala 
mål. Utvecklingen lägger grund för att länets bidrag 
inom fl era delmål för mål 8 - anständiga arbetsvill-
kor och ekonomisk tillväxt, och kopplar även till 
delmål under mål 4 - god utbildning för alla. Genom 
utveckling av kompetens bidrar arbetet även till de 
många globala mål och delmål som kräver kompe-
tens och innovation. 

6.1.2 Ett gott klimat för utveckling 
och hållbar tillväxt i hela länet 
För att skapa ett gott klimat för länets näringsliv 
samt kultur- och civilsamhälle behöver olika behov 
mötas. För att nyttja den fulla kraft en i länet krävs 
ett samspel mellan länets olika delar och aktörer. 
I det regionala utvecklingsarbetet bör civilsam-
hällets engagemang och kompetens som kunskaps- 
och röstbärare med lokal kännedom beaktas speci-
fi kt. För att kunna bo och verka i hela länet behöver 
det fi nnas tillgänglig off entlig och privat service 
inom rimliga avstånd, tillgänglig kollektivtrafi k 
och digital infrastruktur. 

Länets kommuner behöver sträva eft er att 
erbjuda ett så bra företagsklimat som möjligt för 
att underlätta för fl er människor att starta företag, 
samt för att redan etablerade företag ska få stöd 
att växa. Fler nystartade företag bidrar till ökad 
dynamik i ekonomin och kan bidra till en mer 
diversifi erad arbetsmarknad. Ett gott företags-
klimat kännetecknas av bland annat god service 
genom eff ektiv hantering, bra bemötande samt 
e-tjänster av god kvalitet för ansökningar, tillstånd 
och kommunikation med myndigheter. Det kan 
exempelvis även handla om att undersöka möjlig-
heterna till ökad samordnad myndighetstillsyn för 

att minska företagens administrativa börda. 
Med lättillgänglig service blir det lätt att göra rätt. 

För att möta behov och stimulera entreprenör-
skap och företagande på ett tydligare sätt, fi nns ett 
ökat behov av målgruppsanpassat stöd. Det gäller 
exempelvis att underlätta för landsbygdsföretagen, 
ge riktad stöd till företag i olika kategorier eller 
genomföra tematiska satsningar på exempelvis 
ungt eller socialt företagande. 

För att möta konkurrensen om kompetens, före-
tag och investeringar mellan platser i världen behövs 
ett samordnat regionalt etableringsfrämjande arbete. 
Var för sig har endast ett fåtal kommuner resurser att 
ensamma söka upp och bearbeta potentiella etable-
rare. Det är viktigt att visa vilka förutsättningar som 
kan tillhandahållas vad gäller tillgång till exempelvis 
kompetens, markberedskap, kommunikationer, 
tillstånd och servicegrad. Att ge goda förutsättningar 
för nya etableringar och investeringar är av vikt 
även när det att skapa möjligheter till international-
isering för fl er små och medelstora företag. De 
internationella studenterna vid Uppsala universitet 
och Sveriges lantbruksuniversitet SLU tillför viktiga 
perspektiv för organisationer som vill internationa-
lisera sig. 
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Utvecklingsmålets koppling 
mot globala mål: 
Länets arbete med kopetens 
för länets företag och organi-
sationer främjar även globala 

mål. Utvecklingen lägger grund för att länets 
bidrag inom fl era delmål för mål 8 - anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och 
kopplar även till delmål under mål 4 - god 
utbildning för alla. Genom utveckling av 
kompetens bidrar arbetet även till de 
många globala mål och delmål som kräver 
kompetens och innovation. 



Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet 

Utveckla en kulturregion med internationell 
lyskra� 
Den regionala samverkan med det professionella 
kulturlivets institutioner och huvudmän, liksom 
med civilsamhällets företrädare, ska underlätta för 
konstnärliga yrkesgrupper inom olika konstområden 
att kunna leva och verka i regionen. Dessutom ska 
nya konstnärskap uppmuntras och stärkas. Starka 
nätverk, såväl nationella som internationella, utgör 
grunden för ett levande och nyskapande konst- och 
kulturliv, varför internationell och interregional 
samverkan är av vikt. 

Kreatörer, kulturaktörer och kulturskapare ska 
beredas olika typer av plattformar där möten kan 
ske och nya idéer födas. För att bidra till utvecklings-
kraft  , gynna kreativitet och innovationsförmåga 
samt öka möjligheten till kreativa kluster i länet, 
ska kulturella och kreativa näringar (KKN) ges goda 
möjligheter att växa. Dessa näringar kan verka 
gynnsamt för fl era branscher och utgör en stor 
potential för Uppsala län, exempelvis är produk-
tionsincitament en näringspolitisk åtgärd för att 
bland annat attrahera och säkra investeringar i 
fi lm- och TV-inspelningar. Digitaliseringens och 
teknikens möjligheter ska tas tillvara inom konst- 
och kulturområdet och kulturarvet beaktas. 

Stöd till fler företag att bli internationellt 
verksamma
I Uppsala län verkar stora bolag med globala 
marknader och partnerskap. De mindre bolagen 
hamnar dock eft er i internationaliseringen jämfört 
med övriga riket. Det fi nns således en outnyttjad 
potential för utveckling och tillväxt på marknader 
utanför Sverige för länets småföretag. Främjande av 
internationalisering (export, import, internationella 
partnerskap) måste fortsatt intensifi eras, bland 
annat genom Regional exportsamverkan som 
erbjuder samlade och koordinerade stödtjänster 
genom regionalt och nationellt partnerskap. 

Genom en växande besöksnäring öka länets 
attraktivitet och förutsättningar för ett gott liv 
Investeringar i arenor och upplevelseanläggningar, 
infrastruktur, ledsystem, restauranger, handel och 
nöjesutbud stärker länet som en plats där man vill 
leva, bo och verka. Besöksnäringen skapar attrak-
tionskraft  , sysselsättning och ger förutsättningar 
för en levande landsbygd. Uppsala län har en 
framstående position inom möten och evenemang, 
där ett dynamiskt näringsliv, två lärosäten, en stark 
infrastruktur och det geografi ska läget skapar ett 
gynnsamt läge för fortsatt utveckling. Länet har stark 
potential att skapa fl er konkurrenskraft iga upp-
levelseprodukter inom natur- och kulturområdet, 
med utgångspunkt i den eft erfrågan som fi nns såväl 
nationellt som internationellt. Ett väl fungerande 
nätverk av företagsfrämjande organisationer 
kan stötta och skapa förutsättningar för besöks-
näringen att fortsätta växa hållbart.
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Utvecklingsmålets koppling 
mot globala mål: 
Länets arbete för ett gott 
klimat för utveckling och 
hållbar tillväxt i hela länet 

främjar även globala mål. Huvudsakligt 
kopplat är mål 8 – anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt, och dess delmål.   
Kopplar även mot delmål om skydd av kultur-
arv (11.4) och om ökad inkludering (10.2). 
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6.1.3 Innovation för hållbar tillväxt  
och utveckling 
Rådande samhällsutmaningar är många gånger 
komplexa, vilket kräver att lösningarna baseras på 
kunskap som samproduceras i gränslandet mellan 
forskning, näringsliv, offentlig sektor och civil-
samhälle. På så vis kan utmaningar och kunskap 
användas som grund för innovation och utveckling 
av näringslivet. Här har Uppsala län stora möjlighe-
ter med två lärosäten, en utvecklad och stödjande 
offentlig sektor och civilsamhälle i en liten geografi 
med närhet mellan människor.

För att säkra och stärka positionen som en 
nyskapande region och vidga arbetsmarknaden 
genom fler konkurrenskraftiga företag, behöver för-
utsättningarna för innovation och entreprenörskap 
ständigt ses över och förbättras. I omställningen till 

ett mer resurseffektivt och fossilfritt välfärdssam-
hälle ligger stora utmaningar, men också tydliga 
möjligheter för aktörer och regioner som genom 
innovation och entreprenörskap vill vara med och 
driva utvecklingen. Allt fler företag i olika branscher 
vittnar om att högt satta hållbarhetsmål stimulerar 
innovationstakten och affärsmöjligheter, reducerar 
kostnader och stärker varumärken som ansluter  
sig till förändringarna. I en växande cirkulär och 
biobaserad ekonomi och ett fossilfritt samhälle  
har exempelvis en framgångsrik och innovativ 
skogsnäring och skogsråvaran en viktig roll.  
Genom innovationer kommer nya biobaserade 
resurseffektiva produkter kunna konkurrera med 
fossila motsvarigheter och bygga en mångsidig 
bioekonomi.



För att möta framtidens utmaningar krävs en god 
digital infrastruktur, en högre implementering av 
digitala lösningar samt en ökad mognadsgrad i 
företag och organisationer att använda digitali- 
seringens möjligheter

Den offentliga upphandlingen inom länet 
omfattar många olika produkter och tjänster, för 
betydande belopp årligen. Länets offentliga aktörer 
kan aktivt bidra till innovation och utveckling inom 
flera områden genom att nyttja den kraft som finns 
i offentlig upphandling. Val av upphandlingsform, 
hållbarhetskrav, samt fokus på lokalproducerade 
varor är exempel på sätt att driva utveckling genom 
upphandling.  Att öppna upp verksamheter för nya 
innovationer, genom att exempelvis nyttja innova- 
tionsupphandlingar som omställningskraft, är 
ytterligare ett sätt för offentliga aktörer att på- 
verka länets nyskapandeförmåga. 

Inom universiteten bedrivs forskning som leder 
till ny kunskap med bidrag till samhällsutveck-
lingen. Ett område där forskning och innovation 
bidrar till att utveckla verksamheten är hälso- och 
sjukvården. Akademiska sjukhuset är en del av och 
bidrar till den regionala utvecklingen. Akademiska 
sjukhuset är ett av landets sju universitetssjukhus, 
med uppdrag att leverera avancerad sjukvård och 
att bedriva medicinsk och farmaceutisk forskning 
och utbildning i samarbete med Uppsala universitet. 
Inom hälso- och sjukvården sker patientnära klinisk 
forskning, som kan vara en stark plattform för 
 innovationer och industriell utveckling. 

I syfte att attrahera talanger, kapital och inter-
nationella partnerskap positionerar sig Europas 
regioner i regionspecifika styrkeområden. Uppsala 
län med en stor bredd inom både akademi och  
näringsliv måste ha mod och ambition att kraft-
samla för innovation och hållbar tillväxt inom de 
områden där det finns störst potential och som  
kan ge länet internationell lyskraft. 

Arbetssättet smart specialisering syftar till att 
prioritera, organisera och gemensamt utveckla 
befintliga regionala tillgångar inom länets styrke-
områden för att skapa värden för användare och 
samhälle. Detta tydliggör för omvärlden vad  

Uppsala län är bra på och vilka målgrupper dessa 
styrkeområden riktar sig mot, samtidigt som det  
är viktigt att hela tiden förhålla sig till omvärlden 
och söka funktionella partnerskap bortanför  
administrativa geografiska gränser. 

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet

Utveckla det regionala företags- och innovations-
stödsystemet
Länet har ett starkt stödsystem för företag och 
innovationer, vars syfte är att främja näringslivets 
fortsatta utveckling. Skapandet av mötesplatser 
och miljöer lägger grunden för nya kopplingar  
mellan forskning och näringsliv, offentliga och 
privata aktörer, entreprenörer och investerare.  
Samordning behövs för att hjälpa företag och  
innovatörer att hitta rätt i det existerande  
nätverket.

Skapa bättre förutsättningar för socialt  
entreprenörskap och sociala företag 
Socialt entreprenörskap kan bidra till innovativa  
lösningar på ofta både akuta och komplexa  
samhällsproblem av stor vikt för länets fortsatta  
utveckling. Sociala företag kan bidra till ett bättre  
samhälle genom att integrera människor som 
annars står längre ifrån arbetsmarknaden. Att ta 
tillvara initiativ inom både socialt entreprenörskap, 
sociala företag och arbetsintegrerande sociala  
företag och se dessa som värdefulla aktörer i  
utvecklingen av ett hållbart samhälle är av stor  
vikt. Genom en tydligare och mer framträdande  
roll kan dessa bidra till att länet som helhet blir 
bättre på att hantera sociala utmaningar i  
samhället.

Utveckla och koppla samman företag, akademi 
och o�entliga organisationer inom länets viktiga 
fokusområden
Uppsala län har en bredd av konkurrenskraftiga  
företag och branscher som ytterligare kan utvecklas 
och kopplas samman. En fördjupning av detta görs i 
arbetet kring länets strategi för smart specialisering.
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Uppsala läns regionala fokusområden:
•  I länet fi nns kunskapsintensiva industriföretag 

och avancerad produktion som håller hög inter-
nationell klass inom områden som massatill-
verkning, kärnkraft  , verktygstillverkning, speci-
algjutning, pulvermetallurgi, specialkablage och 
bioläkemedel. Nya produktionsmetoder i indu-
strin som öppnar för nya smarta och mer hållbara 
material samspelar med forskning och utbildning 
kring materialutveckling och industriell IT. 

• Inom energi- och miljöområdet utvecklas ny teknik 
för produktion, lagring och styrning av energi.  
Detta är metoder som understödjer övergången 
till en ekonomi med optimerad resursanvändning 
och minskade koldioxidutsläpp, vilket svarar mot 
viktiga samhällsutmaningar och har stark poten-
tial att etableras internationellt. Utvecklingen av 
nya mer hållbara energilösningar samspelar med 
energirelaterad forskning och utbildning. 

• Gröna näringar är ett område under stark utveck-
ling, inte minst utifrån ett ökande behov av nya 
sätt att producera och konsumera livsmedel. 
Länet har goda förutsättningar att möta det be-
hovet, med fl era företag som har tekniklösningar 
för cirkulär produktion i kombination med den 
kompetens som fi nns vid våra lärosäten. 

• Inom tech-branschen sker snabb utveckling med 
många nya företag som etablerar sig globalt 
redan från första dagen. Branschen präglas av 
snabb tillväxt och kan dra nytta av den utveck-
lingskraft   och de nätverk som fi nns i länets inno-
vations- och företagsstödsystem. 

• Life science är en viktig industri för Sverige och 
med särskild relevans för Stockholm-Uppsalare-
gionen. Det handlar om bland annat läkemedel, 
bioprocess, medicinteknik, diagnostik och be-
handlingsmetoder som bidrar till bättre vårdkva-
litet, ökad hälsa och ett längre liv med kvalitet för 
en befolkning som blir allt äldre.
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Utvecklingsmålets koppling 
mot globala mål: 
Arbetet med utvecklingsmålet 
Innovation för hållbar tillväxt och 
utveckling behandlar särskilt mål 3, 7, 
8, 9, 10 och 12, men främjar samtliga 
delar av Agenda 2030 som lyft er vikten 
av innovation.
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6.2 Prioriterat mål under programperioden 
för En nyskapande region

I arbetet att sträva mot det strategiska utveck-
lingsområdet En nyskapande region, de långsiktiga 
utvecklingsmålen, samt mot de globala målen är 
En ökad utmanings- och kunskapsdriven tillväxt, 
utveckling och innovation ett prioriterat mål under 
programperioden 2021–2024.

6.2.1 En ökad utmanings- och kunskaps-
driven hållbar tillväxt, utveckling och 
innovation
Uppsala län ska nyttja länets stora potential med 
två ledande universitet, ett starkt näringsliv och 
fl era myndigheter på en liten geografi sk yta för 
att skapa innovationer och företag med särskilda 
möjligheter att bidra med lösningar på länets och 
världens samhällsutmaningar. Genom att identifi era 
och redogöra för hur aktörer i Uppsala län bidrar 
med lösningar på dessa samhällsutmaningar, kan 
ökad framtidstro skapas i länet och länet kan ges 
internationell lyskraft  . 

För att gå mot målet ska det under program-
perioden tas fram en strategi för smart specialisering. 
Strategin syft ar till att defi niera och utveckla om-
råden och teman där länet har särskilt goda förut-
sättningar att bidra med lösningar på samhällsut-
maningar genom utmanings- och kunskapsdriven 
innovation. Strategin tar avstamp i länets befi ntliga 
fokusområden (se punkt 6.1.3) men kan även om-
fatta nya områden. Inom dessa områden ska före-
tag, akademi och off entlighet kunna gå samman för 
att med gemensamma resurser underlätta för helt 
nya innovationer, företag och framtidsbranscher. 

Steg innefattar att mobilisera aktörer inom det 
regionala företags- och innovationsstödssystemet 
kring identifi erade utmaningar. Steg innefattar 
även arbete för en stärkt kompetensförsörjning 
för att kunna möta utmaningar och ta tillvara på 
möjligheter till innovation och förnyelse. En regional 
behovsbild ska tas fram för att fungera som en 
plattform för gemensam dialog kring hur länet 
kan möta den regionala arbetsmarknadens 
kompetensbehov. 

Vi behöver ha beredskap för och en förmåga 
att bidra till hantering av eff ekter på näringslivet 
med anledning av Covid-19-pandemin.
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Prioriterat
mål 2021-2024
och delområden

En ökad utmanings- och kunskapsdriven hållbar tillväxt, 
utveckling och innovation
För att gå mot målet ska steg och insatser ske för att ta fram en strategi för 
smart specialisering, mobilisera aktörer inom det regionala företags- och 
innovationsstödsystemet samt för att stärka kompetensförsörjningen till 
länets företag och organisationer.

Kopplade globala mål är mål 4, 5, 8, 9 och 12. 
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En nyskapande region 

Indikator Mål/inriktning Kommentar

BRP/capita – Ny indikator. Fördjupad analys behövs för att  
kunna ange målvärden för programperioden. 
Ev komplettering av delkomponenten  
inkomstsumma. 

Privata och offentliga  
investeringar i FoU och  
dess andel av BRP

– Från dagens RUS. Bygger på Europa 2020-målen.  
Fördjupad analys behövs för att kunna ange  
målvärden för program-perioden. Målvärden bör  
sättas för såväl privata som offentliga investeringar.

Arbetsgivares bedömning av 
tillgång till arbetskraft

Upplevd brist på arbetskraft  
ska vara lika med eller lägre än 
jämförbara län.

Ny indikator som utgår från Arbetsförmedlingens 
prognos-arbete. Fördjupad analys behövs för  
att kunna ange målvärden för programperioden.  
Målvärden bör anges samlat, samt särredovisas  
för privata respektive offentliga arbetsgivare.

Antalet nystartade företag – Denna indikator föreslås ev att ersättas.  
Arbete pågår.

6.3 Indikatorer för En nyskapande region



Olika grader av samverkan och koordinering i det regionala utvecklingsarbetet

Aktörer arbetar 
tillsammans för att ta sig 
an en större utmaning.

Aktiv samhandling 
och koordinering

Exempel: Möjliggörande av 
ett livslångt lärande 

Exempel: Hållbarhetslöft en 
i länets klimatarbete

Exempel: Närvårdssam-
verkan i länet

Exempel: Eleff ektsfrågan

Var och en arbetar i linje
med en inriktning.

I sin verksamhet, 
på sitt sätt.

Var och en uppfyller sin 
del av ett åtagande.

I sin verksamhet, 
på sitt sätt.

Mer traditionell samverkan.

Frågor och ansvar 
hanteras mellan aktörer.
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7. Genomförande 
- från vision till handling 
De beslut som fattas idag formar framtidens samhälle. Denna strategi visar på en 
riktning framåt och pekar ut vad vi i länet vill göra för att röra oss i mot visionen om 
Ett gott liv i en nyskapande hållbar kunskapsregion med internationell lyskra� . Denna 
vision kan bara förverkligas om aktörerna i länet drar åt samma håll och fokuserar 
på genomförandet. 

Samverkan som strategi 

För att klara de stora samhällsutmaningar och den 
snabba förändringstakt vi står inför krävs fördjupad 
samverkan och partnerskap mellan länets aktörer, 
såsom Region Uppsala, kommunerna i länet, 
Länsstyrelsen i Uppsala län och andra myndigheter, 
universiteten samt näringsliv, organisationer och 
civilsamhälle. 

Denna fördjupade samverkan mellan länets olika 
delar och aktörer – i hela länet – är i Uppsala län en 
strategi för att skapa gemensam kraft samling.

I Uppsala län fi nns en god samverkanskultur 
som vi ska bygga vidare på. En god samverkans-
kultur är inte bara en förutsättning för att lyckas 
genomföra strategiska utvecklingsinsatser på läns-
nivå, den kan i sig utgöra en grund för konkurrens-
kraft  . Att vi är bra på att samverka är en styrka i sig.

Olika grader av samverkan och koordinering                     

I det regionala utvecklingsarbetet sker olika grad av 
samverkan och koordinering. Vi behöver inte alltid 
göra allting tillsammans, samtidigt, eller på samma 
sätt. Men ibland krävs en högre grad av samverkan 
och koordinering. 

 I de breda insatserna sker det oft ast genom att 
var och en i sina ordinarie verksamheter drar åt 
samma håll. Kraft samlingen sker då genom att olika 
aktörer arbetar i samma riktning (jfr inriktningarna 
som ges under respektive Långsiktiga utvecklings-
mål). I vissa frågor där vi har gemensamma åtag-
anden kompletterar vi varandra i genomförandet, 
och var och en bidrar med sin del i förändringen 
som behöver ske (jfr vad som beskrivs under vissa 
Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet).  
Inom andra områden behöver en gemensam 



hantering ske, och vissa frågor och ansvar fördelas. 
För andra frågor är utmaningarna och osäkerheterna 
större, det kanske finns organisatoriska mellanrum 
att fylla, och vi måste agera gemensamt i utveck-
lingsarbetet för att skapa förflyttning (jfr vad som 
beskrivs under vissa Åtaganden i det Långsiktiga 
utvecklingsarbetet och Steg under programperioden 
under prioriterade mål). 

Ledarskap och ägarskap 

De komplexa samhällsutmaningarna kräver ledarskap 
som kan bygga och skapa framtiden tillsammans. 
Regionalt ledarskap innebär att skapa engagemang 
i processer där resultaten inte alltid är kända, men 
där en förflyttning ska skapas av olika aktörer på 

flera nivåer. Det regionala ledarskapet ägs inte 
enbart av en utpekad regionalt utvecklingsansvarig 
aktör, utan av en rad olika aktörer som kan och ska 
ta en ledarroll beroende på område och tillfälle. 

Regional utveckling innebär att tillsammans  
ta ansvar tvärs igenom organisatoriska och tanke- 
mässiga stuprör.  För att gå från en beslutad strategi 
till ett framgångsrikt genomförande, behöver vi 
kontinuerligt tydliggöra uppdraget och ägarskapet 
för varandra. 

Strukturer för ökad regional samverkan i länet

Region Uppsala ansvarar för att leda och driva på 
det regionala utvecklingsarbetet tillsammans med 
länets kommuner, Länsstyrelsen, universiteten  
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och övriga berörda statliga myndigheter, samt före-
trädare för berörda organisationer och näringsliv.

Den strategiska samverkan mellan Region  
Uppsala och länets åtta kommuner sker inom 
ramen för den samverkansstruktur som etablerats 
med ett Regionalt Forum för ledande politiska  
företrädare och regionala samråd för hälsa, stöd, 
vård och omsorg (HSVO), samt ett samråd för 
kultur. Regionalt Forum är bildat för att Region 
Uppsala och kommunerna tillsammans ska finna 
lösningar på gemensamma frågor och utmaningar. 
Till den politiska samverkansstrukturen knyts den 
Regionala ledningsgruppen (RLG) som har ansvar 
för de strategiska frågorna och samverkansstruktu-
rerna på tjänstepersonsnivå.

Den befintliga samverkansstrukturen är utgångs-
punkten för att organisera det regionala utveck-
lingsarbetet. Men där denna struktur inte räcker till, 
behöver vi vara öppna för att förändra den eller hitta 
nya mer ändamålsenliga samverkansformer, om 
det krävs för att skapa partnerskap för ett effektivt 
sektorsövergripande genomförande.  

Former för genomförandet

Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och 
handlingsprogram, projekt och investeringar, över-
siktsplaner och insatser hos länets aktörer är alla 
på ett eller annat sätt en del av regionens utveck-
ling. Utvecklingsstrategin blir gemensam  
och användbar – och får genomförandekraft -  
om alla utvecklingsaktörer i länet länkar in utveck-
lingsstrategin i sin ordinarie styrning, samt har den 
som utgångspunkt när styrdokument beslutas och 
samverkansinsatser inleds.

Överenskommelser om samverkan mellan 
Region Uppsala och andra regionala nyckelaktörer, 
såsom universiteten och Länsstyrelsen, finns till del 
på plats, men ska även utarbetas där behov finns. 
Samverkan inom andra nätverk och grupper ska 
baseras på tydliga uppdrag, syfte och mål.

Konkreta handlingsplaner finns till del på plats 
i det regionala utvecklingsarbetet, men ska även 
arbetas fram för de steg och insatser som ska tas 
under respektive prioriterade mål under program-
perioden. Dessa genomförandeplaner ska utgöra ett 

stöd i genomförandet av den regionala utvecklings-
strategin, och den del av samverkansstrukturen som 
har ett koordinerande ansvar för ett område ska  
också ansvara för framarbetandet av genomförande- 
planer. Samtliga genomförandeplaner ska säkras 
mot Agenda 2030 med framarbetad metod. Vid  
behov ska enhetliga uppdragsbeskrivningar och/el-
ler projektplaner användas. Behov av och initiativ till 
nya genomförandeplaner, samt behov av justering 
av befintliga sådana, kan lyftas av alla aktörer och 
hanteras i den ordinarie samverkansstrukturen.

Finansiering av genomförandet

Alla aktörer uppmanas att lyfta in de frågor man 
planerar att bidra med i sina respektive plane-
ringsunderlag, verksamhetsplaner och budgetar, 
redan från utvecklingsstrategins fastställande och 
allteftersom handlingsplaner upprättas i arbetet. 
Att länet kraftsamlar tillsammans innebär att vi alla 
bidrar till genomförandet av strategin med såväl 
kompetenser som resurssättning. 

Uppsala län ska dra nytta av den erfarenhet och 
kunskap länet har för att konkurrera om komplet-
terande regionala, nationella och internationella 
finansieringsmöjligheter. Länet och länets utveck-
lingsagenda har goda möjligheter att på olika vis 
knyta till sig finansiering – med det krävs både 
strategiskt agerande och aktiva operativa insatser 
för att ta tillvara dessa möjligheter. Det är viktigt att 
arbeta för en tilldelning av nationella infrastruktur- 
och utvecklingsanslag som svarar upp mot länets 
befolknings- och sysselsättningstillväxt. För att 
länet ska kunna bära sin del av landets utveckling 
krävs det statliga investeringar i infrastruktur, där 
utgångspunkten är att statlig infrastruktur ska 
bekostas av staten. Möjligheten att använda kom-
pletterande finansiering genom en kombination 
av offentliga och privata medel kan prövas. Region 
Uppsala finansierar vissa företags- och innovations-
stödsaktörer med årliga verksamhetsstöd. Dessa 
kombineras med årliga uppdragsavtal. Region 
Uppsala fördelar även statliga projektmedel som 
ska verka för att uppfylla strategin.
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Uppföljning, lärande och strategiska 
kontrollstationer

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara ett 
levande styrdokument, och det regionala utveck-
lingsarbetet ska vara ett levande arbete. Arbetet 
med uppföljning och analys ska ge oss bättre förut-
sättningar att välja rätt insatser, följa pågående 
arbete, analysera uppnådda resultat och dra 
lärdomar för att utveckla arbetet. En tydlig lång-
siktig inriktning och uthållighet måste kombineras 
med aktiv förmåga till anpassning.

Den regionala utvecklingsstrategin och dess 
genomförande ska följas upp på fl era nivåer, i syft e 
att styra mot eff ektivitet i arbetet och önskade 
resultat/eff ekter. 

Länets generella utveckling följs upp genom 
de indikatorer som är kopplade mot respektive 
strategiskt utvecklingsområde. Dessa ger en bild 
av den mer övergripande långsiktiga utvecklingen 
för länet inom utpekat område. 

Ett generellt utvecklingsbehov fi nns kring 
mer evidensbaserade processindikatorer för 
det regionala utvecklingsarbetet, som styr mot 
önskade resultat och eff ekter utifrån de konkreta 
utvecklingsåtgärder som genomförs. Ett utveck-
lingsarbete bör ske under programperioden för 
att ta fram förslag på sådana indikatorer. Inrikt-
ningen är att ha en över åren relativt stabil grupp 
indikatorer, inte minst för jämförbarhetens skull. 

Region Uppsala svarar för att årligen samman-
ställa en redovisning av utfallen för dessa indikatorer. 
Som komplement till denna indikatorsammanställ-
ning inkluderas årligen en sammanställning av ut-
fallet av SKR:s framarbetade Agenda 2030 nyckeltal 
för länet, uppdaterad omvärlds- och nulägesanalys 
av länet, samt att olika tematiska och fördjupande 
analyser genomförs enligt plan och/eller vid behov. 
Denna uppföljning och dessa analyser ställs till 
länets aktörers förfogande. 

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet
ska på ett övergripande plan följas upp årligen av 
respektive ansvarig gruppering i samverkansstruk-
turen, med syft e att få en bild av gjorda insatser, 
en bedömning om huruvida insatserna bidrar till 
måluppfyllelse, samt för att få underlag för att 
bedöma åtagandenas giltighet och relevans. Denna 
uppföljning genomförs av respektive berörd del i 
samverkansstrukturen. 

Steg under programperioden kopplade till 
prioriterade mål följs löpande upp i respektive del 
av samverkansstrukturen, i syft e att strategiskt 
styra arbetet framåt och mot önskade resultat. 
Regional ledningsgrupp och Regionalt forum ska 
löpande under året få en bild av progress i arbetet, 
avvikelser, behov av åtgärder eller ny styrning. 

Uppföljning/utvärdering av organisering, 
strukturer och arbetssätt i det regionala utveck-
lingsarbetet ska ske löpande genom Region 
Uppsalas försorg, eft er inriktning från Regional 
ledningsgrupp (RLG).

Regionalt forum ska årligen ges möjlighet 
att aktivt ta ställning till relevans och inriktning 
avseende strategins indikatorer, åtaganden samt 
det arbete som bedrivs inom ramen för de 
prioriterade målen.
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Genomförandets koppling 
mot globala mål: 
Länets arbete för att säker-
ställa genomförandet av 
den regionala utvecklings-

strategin är direkt kopplat till mål 17 
– Genomförande och Partnerskap.
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8. RUS i korthet 
En region för alla – i korthet

Mål Åtaganden/steg (i korthet) Huvudsakligt  
koordinerande  
ansvar i samverkans-
strukturen (prel)

Uppföljning

Långsiktigt utvecklingsmål

Ett hälsofrämjande 
samhälle

• Omställning till en effektiv och nära vård  
• Främja hälsosamma levnadssätt  

HSVO
HSVO

Årligen
Årligen

Långsiktigt utvecklingsmål

Ett öppet och  
inkluderande  
samhälle

• Ge ökade möjligheter till digital kompetens  
  och tillit för inkludering och delaktighet  
• Ta tillvara civilsamhällets kraft och  
  engagemang 

RLG

RLG

Årligen

Årligen

Långsiktigt utvecklingsmål

Utbildning och 
sysselsättning  
för alla

• Skapa goda möjligheter till ett livslångt lärande  
• Möjliggöra egen försörjning på en mer  
  jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad 

Skolchefsgruppen
FIA

Årligen
Årligen

Prioriterat mål 2021-2024

En hälsofrämjande  
och nära vård

• Utveckla en förnyad vårdstruktur i länet
• Vidareutveckla det förebyggande arbetet  
  avseende barn och ungas psykiska hälsa

I enlighet med beslut
HSVO

I enlighet med beslut
Kvartalsvis mot RLG, 
halvårsvis mot  
Regionalt Forum

Prioriterat mål 2021-2024

Ett gott samhälls- 
klimat med tillit  
och inkludering

• Klarlägga nuläge
• Utreda möjliga insatser
• Ta fram beslutsunderlag med förslag  
  på kommande steg, ansvar, tidplan

RLG
RLG
RLG

Kvartalsvis mot RLG, 
halvårsvis mot  
Regionalt Forum

Indikatorer • Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år 
• Tilliten bland länets invånare 
• Andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år 
• Ekonomisk utsatthet/jämlikhet
• Regioninvånarnas självskattade hälsa, med minskade skillnader  
  mellan grupper och individer.
• Ungdomars självskattade hälsa

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen 

I anslutning till LHU
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En hållbart växande region – i korthet

Mål Åtaganden/steg (i korthet) Huvudsakligt  
koordinerande  
ansvar i samverkans-
strukturen (prel)

Uppföljning

Långsiktigt utvecklingsmål

Tillgängliga och  
hållbara transporter

• Ta stegen mot en regional godsstrategi  
• Utveckla en samhällsplanering för  
  hållbart resande

RLG
Samhällsutvecklings- 
chefsnätverket

Årligen
Årligen

Långsiktigt utvecklingsmål

Säkra och  
attraktiva städer  
och livsmiljöer

• Planera för och bygga fler bostäder samt  
  utveckla befintligt bostadsbestånd i en god  
  bebyggd miljö 
• Utveckla en robust och fossiloberoende  
  samhällsteknisk infrastruktur 
• Utveckla den digitala infrastrukturen

Chefsnätverket för 
samhällsutveckling 

RLG

RLG

Årligen
 
 
Årligen
 
Årligen

Långsiktigt utvecklingsmål

Livskraftiga  
naturmiljöer och 
hållbar livsmedels-
försörjning

• Samverkan för att uppnå de nationella  
  miljömålen
• Ökad samverkan och kunskapsöverföring  
  inom länet för hållbar livsmedelsförsörjning

Miljö- och klimatrådet

Länsstyrelsen och 
Region Uppsal

Årligen

Årligen

Prioriterat mål 2021-2024

En hållbar och  
robust regional  
samhällsplanering 
och infrastruktur

• Beskrivning av området och tänkbara steg,  
  samt beslutsunderlag avseende regional  
  samhällsplanering.
• Säkra nödvändiga analyser, mobilisering av  
  aktörer, samt planering för samhällets robusthet 
  och kontinuitet.
• Övergripande styrning av olika arbetspaket  
  avseende utveckling av robust och hållbar 
  infrastruktur avseende bl.a.; biodrivmedel,    
  innovation,bredband, eleffekt2040,  
  vattenhushållning

RLG

Länsstyrelsen

RLG (med utpekade 
ansvar för underlig-
gande arbetspaket)

Kvartalsvis mot RLG, 
halvårsvis mot  
Regionalt Forum

Indikatorer • Miljökvalitetsmålen (index) 
• Antalet byggda bostäder 
• God bebyggd miljö (från miljökvalitetsmålen) 
• Utsläpp av växthusgaser, inkl. särredovisning trafik och transporter 
• Tillgång till stabila mobila tjänster 
• Tillgång till snabbt bredband 
• Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor 
• Kollektivtrafikens regionala tillgänglighet
• Andelen kombinationsresor cykel – kombinationsresor
• Cykeltrafikens färdmedelsandel
• Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn 
• Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
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En nyskapande region – i korthet

Mål Åtaganden/steg (i korthet) Huvudsakligt  
koordinerande  
ansvar i samverkans-
strukturen (prel)

Uppföljning

Långsiktigt utvecklingsmål

Kompetens till  
länets företag och 
organisationer

• Kunskap och dialog för en ökad matchning  
  mellan utbildning och arbete
• Attrahera kompetent arbetskraft till länet

Region Uppsala

HR-chefsnätverket

Årligen

Årligen

Långsiktigt utvecklingsmål

Ett gott klimat  
för utveckling och 
hållbar tillväxt i  
hela länet

• Utveckla en kulturregion med internationell  
  lyskraft 
• Stöd till fler företag att bli internationellt  
  verksamma
• Genom en växande besöksnäring öka länets  
  attraktivitet och förutsättningar för ett gott liv

Samråd kultur

Regional  
exportsamverkan
Besöksnärings- 
nätverket

Årligen

Årligen

Årligen

Långsiktigt utvecklingsmål

Innovation för  
hållbar utveckling 
och tillväxt

• Utveckla det regionala företags- och  
  innovationsstödsystemet
• Skapa bättre förutsättningar för socialt  
  entreprenörskap och sociala företag  
• Utveckla och koppla samman företag,  
  akademi och offentliga organisationer inom  
  länets viktiga fokusområden 

Region Uppsala

RLG 

Region Uppsala

Årligen

Årligen

Årligen

Prioriterat mål 2021-2024

En ökad utmanings- 
och kunskapsdriven 
tillväxt, utveckling 
och innovation

• Utveckling och implementering av smart  
  specialiseringsstrategi och regionala  
  utvecklingsområden 
• Utveckling av arbetssätt och kompetens,  
  samt mobilisering av aktörer inom företags-  
  och innovationsstödssystemet
• Framtagande av kunskapsunderlag avseende  
  länets kompetensbehov, samt deltagande 
  i samarbeten avseende detta

Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala

Kvartalsvis mot RLG, 
halvårsvis mot  
Regionalt Foru

Indikatorer • BRP 
• Privata och offentliga investeringar i FoU och dess andel av BRP 
• Arbetsgivares bedömning av hur lätt/svårt det är att rekrytera 
• Antalet nystartade företag

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
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Kommunstyrelsen 

Avtal med JM AB om markbyte och markanvisning 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal om markbyte samt avtal om 
markanvisning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med pågående arbete med detaljplanen ”Kilen” inom Sågenområdet har ett 
delområde under hand bedömts lämpligt att i detaljplanen läggas ut som park. Bolaget som 
äger marken har år 2015 erhållit positivt planbesked för ca 170 bostäder. Den eventuellt 
blivande parken utgör en väsentlig del av bolagets mark som omfattas av planbeskedet. 
Förvaltningen och bolaget har mot den bakgrunden utarbetat förslag till avtal innebärande 
dels markbyten och dels en markanvisning. De markbyten som föreslås är att kommunen 
förvärvar den blivande parkmarken samt att bolaget förvärvar ett kommunägt område som 
lämpligen bör utgöra kvartersmark för bebyggelse i den aktuella detaljplanen. Markbytena 
leder till att bolagets markinnehav för bostadsbyggande i Knivsta väsentligt minskas. Därför 
föreslås också en markanvisning till bolaget som preliminärt bedöms efter planläggning 
kunna inrymma ca 40 bostäder. En opartisk ersättningsutredning har utförts och lagts till 
grund för de ersättningar som bör erläggas vid markbytena. Prissättning av den anvisade 
marken ska ske med utgångspunkt från opartisk värdering som kommer att utföras inför 
överlåtelsen. Samtliga ersättningar, både för markbytena och för en framtida försäljning av 
den anvisade marken ska vara marknadsmässiga. 
 
Bakgrund 
Kommunen påbörjade för några år sedan arbetet med detaljplan ”Kilen”. Planområdet 
berörde inledningsvis fastigheten Gredelby 7:1, ägd av JM AB. Kommunen har år 2015 
beslutat om positivt planbesked för ca 170 bostäder inom den fastigheten. Under planarbetet 
gjordes  bedömningen att en del av bolagets fastighet bör läggas ut som park i planen. Detta 
skulle minska den eventuellt möjliga bostadsexploateringen på fastigheten väsentligt, och ta i 
anspråk en stor del av bolagets markinnehav i Knivsta. 
   
Fastigheten Gredelby 1:3 ägs av kommunen och ingår till del i det område som 
ursprungligen omfattades av planarbetet för ”Kilen”. Denna del bedöms av parterna 
lämpligen utgöra del av bolagets kvartersmark för bebyggelse. 
 
Kommunen lät med anledning av den uppkomna situationen göra en opartisk 
ersättningsutredning, (”Ersättningsutredningen”, bilaga 1). Utredningen ligger till grund för 
markpriserna i föreslagna  markbytesavtal. 
 
Med anledning av diskussionen om markbyten och ersättningar som uppstod, och som 
riskerade att försena planarbetet för den övriga delen av planområdet lyftes berörda delar av 
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Gredelby 7:1 och 1:3 ut ur den pågående planprocessen för ”Kilen”. Med det nu föreslagna 
intentionsavtalet finns förutsättningar att detaljplaneprocessen kan återupptas för området. 
Markbytena leder till att bolagets markinnehav för bostadsbyggande i Knivsta blir avsevärt 
mindre än tidigare. Därför föreslås också en markanvisning till bolaget som preliminärt efter 
planläggning bedöms kunna inrymma ca 40 bostäder. 
Mot denna bakgrund föreslås att kommunen tecknar dels avtal om intention mellan parterna 
och dels avtal om markanvisning till JM AB. Prissättning av den anvisade marken ska ske 
med utgångspunkt från opartisk värdering som kommer att utföras inför överlåtelsen. 
Samtliga ersättningar, både för markbytena och för en framtida försäljning av den anvisade 
marken ska vara marknadsmässiga. 
 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-28 
Intentionsavtal med bilagor 
Avtal  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Exploateringschefen 
 

 
 
 
 

Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 
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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 



INTENTIONSAVTAL 

 
• Parter 

JM AB, 556045-2103, nedan kallat Bolaget 
Knivsta kommun, 212000-3013, nedan kallad Kommunen 
 

• Bakgrund 
Kommunen påbörjade för några år sedan detaljplaneläggning (detaljplan ”Kilen”) som bland 
andra berörde fastigheten Gredelby 7:1, ägd av Bolaget. Under pågående planprocess gjorde 
Kommunen bedömningen att en del av Bolagets fastighet bör läggas ut som park i planen. 
Om detta genomförs minskar Bolagets möjliga exploatering väsentligt. 
 
Fastigheten Gredelby 1:3 ägs av Kommunen och ingår till del i det område som ursprungligen 
omfattades av planarbetet för ”Kilen”. Denna del bedöms av parterna lämpligen tillföras 
Bolagets fastighet. 
 
Kommunen lät med anledning av den uppkomna situationen göra en opartisk 
ersättningsutredning, (”Ersättningsutredningen”, bilaga 1) 
 
På grund av den diskussion om markbyten och ersättningar som uppstod lyftes berörda delar 
av Gredelby 7:1 och 1:3 ut ur den pågående planprocessen för ”Kilen”. Med anledning av 
detta intentionsavtal kan den detaljplaneprocessen återupptas för berört markområde. 
 
Bolaget har uttryckt önskemål att, utöver ovan nämnda marköverlåtelser med ersättningar 
mellan parterna, erhålla markanvisning för huvudsakligen bostadsändamål på annan lämplig 
plats i Knivsta tätort. 
 
Mot denna bakgrund tecknas detta avtal om intention mellan parterna. 
 

• Förutsättningar 
Ovan beskrivna marköverlåtelser och markanvisning förutsätter att detaljplanläggning 
kommer till stånd och vinner laga kraft. 
 

• Avtal 
Bolaget och Kommunen är överens om att under förutsättning att detaljplan för Gredelby 7:1 
och berörd del av Gredelby 1:3 upprättas och vinner laga kraft ska Marköverlåtelse 1 och 
Marköverlåtelse 2 genomföras mellan parterna. Separata avtal krävs för genomförandet av 
dessa. Detta Intentionsavtal innebär även att Kommunen anvisar mark i enlighet med 
avsnittet ”Markanvisning” nedan. 
 

• Marköverlåtelse 1 
Ett markområde av fastigheten Gredelby 7:1 som i kommande detaljplan kommer utgöra 
allmän plats med parkändamål, och vars areal preliminärt uppskattats till 4500 kvadratmeter, 
överförs från Bolagets fastighet Gredelby 7:1 till Kommunens fastighet Gredelby 1:3. 
Ersättning ska erläggas i enlighet med Ersättningsutredningen (bilaga 1). 
 



• Marköverlåtelse 2 
Mark inom fastigheten Gredelby 1:3 som i kommande detaljplan kommer att utgöra 
kvartersmark för bostadsändamål ska överföras från Kommunens fastighet Gredelby 1:3 till 
bolagets fastighet Gredelby 7:1 mot en ersättning. Prisnivån ska bestämmas i enlighet med 
Ersättningsutredningens bedömning av råtomtvärde uttryckt i kr/ljus BTA bostad d.v.s. 2500 
kr/ljus BTA bostad. Prisnivå för ev. LOA ska bestämmas till 800 kr/LOA. 
Ersättningsutredningen bifogas som bilaga 1.  
                           
Ersättningens storlek ska bestämmas utifrån parternas ingående markarealer. JM:s ingående 
markareal utgörs av nuvarande fastighetsarea för Gredelby 7:1 (10 204 kvm). Kommunens 
ingående markareal utgörs av område A (se bilaga 2) vars exakta area liksom volymen ljus 
BTA bostad samt ev. LOA bestäms slutligt när kommande detaljplankarta så tillåter.  
 
Ersättningens storlek ska således uppgå till summan av följande parametrar:  
 
(A/(10 204+A))* volymen ljus BTA bostad * råtomtvärde i kr för ljus BTA bostad) + (A/(10 
204+A)) * volymen LOA * råtomtvärdet i kr för LOA.     
 

• Markanvisning 
Kommunen anvisar till Bolaget del av fastigheten Gredelby 2:1 med utbredning i enlighet 
med karta, bilaga 3. Separat markanvisningsavtal träffas i samband med detta 
intentionsavtal. 
 
Bolaget ska i samband med markanvisningsavtalet även teckna särskilt plankostnadsavtal 
med Kommunens planenhet. 
 

• Villkor 
Detta Intentionsavtal kräver för sin giltighet att det godkänns av kommunstyrelsen i Knivsta 
kommun samt av JM AB.  
 
Knivsta   Uppsala 
2020-  -     2020-  -   
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………. 
Knivsta kommun   JM AB  
Kommunstyrelsen 
Peter Evansson 
Ordförande 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………. 
Knivsta kommun 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Bakgrund/Värderingsobjekt 
JM AB har sökt och fått beviljat (beslut 2015-08-24) ett planbesked för ca 170 bostadsrätter på fastigheten 
Gredelby 7:1. När kommunen påbörjade arbetet med detaljplanen inkluderades även fastigheten Gredelby 
7:78. Under våren 2019 delades detaljplanen för Gredelby 7:1 med flera upp i två detaljplaner. Området 
väster om Disponentgatan kommer att behandlas i en separat detaljplan (SBK 2019-000002). Detaljplanen 
ligger vilande och arbetet med planen är pausat. Öster om Disponentgatan hanteras i SBK 2017-000244. 

I syfte att skapa förutsättningar för att utveckla området krävs vissa markregleringar mellan JM AB och Kniv-
sta kommun. Markområdena som avses är såväl blivande allmän platsmark som blivande kvartersmark. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Knivsta kommun, genom Anders Carlqvist. 

Undertecknad gjorde en ersättningsutredning, daterat 2019-03-05. Den nu aktuella ersättningsutredning är 
en uppdatering av den tidigare. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma en rättsenlig ersättning med anledning av blivande fastighetsreglering då 
marken avses överföras till allmän platsmark, dels kvartersmark. Uppkommer i övrigt ekonomisk skada för 
fastighetens ägare skall även sådan skada bedömas.  

Utredningen vilar helt på fastighetsbildningslagens (FBL:s) ersättnings regler/principer. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är augusti 2020. 

Allmänna villkor 
Svefa tar inte ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att uppdragsgivaren lämnat oriktiga eller 
ofullständiga sakuppgifter. Utlåtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersökningsplikt 
eller en säljare från dennes upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken.  

Se även bifogade allmänna villkor för fastighetsvärderingar. 

Särskilda förutsättningar 
Värderingen förutsätter att kommande detaljplan har vunnit laga kraft. 

Värderingen gäller vidare att de antagna byggvolymerna m.m. som framgår i ersättningsutredningen blir verk-
lighet. 

I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare 
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). I värderingen förutsätts även att det inte finns belas-
tande rättigheter av stor betydelse för genomförbarheten av och för ekonomin i en exploatering. Bedömt 
marknadsvärde förutsätter normala grundläggningsförhållanden. 
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Upplysningar 
Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att överblicka påverkan på såväl näringsli-
vet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Olika segment/tillgångsslag kommer 
att påverkas olika mycket och det är svårt att prognosticera dels under hur lång tid det kommer att ha negativ 
effekt dels hur stor omfattningen kommer att bli. 

Med anledning av detta är värdebedömningen behäftad med en större osäkerhet än vad som annars skulle 
varit fallet utan denna påverkan.  Vi rekommenderar er därför att aktualisera värdet av fastigheten mer fre-
kvent under rådande förhållande. 

2. Underlag 
Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2019-02-13 av Staffan Bäckman från Svefa.  

Som underlag för värderingen har även använts: 

 Fastighetsregistret-, taxeringsregistret 
 detaljplaner 
 uppgifter från uppdragsgivaren 
 Svefas ortsprisdatabaser, Real Estate samt Loopen 
 Lantmäteriets ersättningshandbok 

3. Beskrivning 

Marköverföringar 
Följande fastigheter och markområden ingår i detta värdeutlåtande. 
 

 
 

Värderings‐

situation, nr

Fastighet Ägare Avstår kvarters 

mark, kvm TA

Erhåller kvarters 

mark, kvm TA

Avstår allmän 

platsmark, kvm TA

Erhåller allmän 

platsmark, kvm TA
1 Gredelby 7:1 JM 4 500

1 Gredelby 1:3 Kommunen 4 500

2 Gredelby 1:3 Kommunen 770

2 Gredelby x:x I JM 770

3 Gredelby 1:3 Kommunen 4 420

3 Gredlby x:x 2 JM 4 420
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Skiss marköverföringar1 – Värderingsområdena illustrerade med röda streck 

 

Berörda fastigheter 

Gredelby 1:3 

Fastigheten är en större kommunalägd fastighet, arealmässigt till största delen bestående av skogsmark. Det 
finns dock även taxerade industrienheter, småhus, åkermark, distributionsbyggnader, telemaster, gatu- och 
parkmark på fastigheten. Arealen uppgår till ca 185,5 hektar. Se även bifogat FDS-utdrag. 

 

1 Från uppdragsgivaren erhållen grundkarta innehöll illustrationer över byggnadskroppar som undertecknad här tagit bort  
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Gredelby 1:3 – Värderingsområdet markerat med röd pil 

Gredelby 7:1 

Fastigheten omfattar 10 204 kvm tomtareal (TA) enligt fastighetsregistret. Fastigheten är dels taxerad som 
tomtmark till småhus (typkod 210), dels som specialenhet, reningsanläggning (typkod 821). Lagfaren ägare 
är JM AB. Se även bifogat FDS-utdrag. 

 
Gredelby 7:1 
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Planförhållanden 
I en kommande detaljplan - som här läggs till grund för denna värdering - utgår denna värdering ifrån att 
detaljplanen utformas som framgår i avsnitt 3 - marköverföringar. Vidare antas att planen medger uppförande 
av bostäder i flerbostadshusform med ett exploateringstal2 om 3,0. 
 
För värderingssituation nr 1 är det intressant att studera detaljplanen som gällde före marken lades ut till 
allmän platsmark för första gången. Då gällde detaljplan (f.d. stadsplan) från år 1987, VÄSTRA GREDELBY 
OCH KNIVSTA SÅG. För värderingsområdet fanns en byggrätt för kontorsändamål med en högsta bygg-
nadshöjd om 5 meter. En mindre del var avsatt som industrimark. Runt kontorsbyggrätten är en tänkt tomt-
plats angiven som Pl - ”skyddsbälte”. På områden markerade som Pl skulle området användas som plante-
ring och fick inte användas som upplag eller parkering. På stadsplanens grundkarta är en befintlig byggnad 
illustrerad och undertecknads tolkning är att planförfattaren avsåg att bibehålla den markanvändning som 
förelåg vid tidpunkten för planens antagande. 
 

    
Urklipp från plan från 1987                          Planbestämmelser 

4. Ersättningsbestämmelser/principer 

Överföring av allmän platsmark (värderingssituation nr 1) 
De grundläggande bestämmelserna angående ekonomisk ersättning med anledning av fastighetsreglerings-
åtgärder finns i 5:10-12 §§ FBL. Där finns en direkt hänvisning till expropriationslagen (ExL) att ExLs regler 
skall tillämpas vid värderingen om det är möjligt att genomföra åtgärderna med hjälp av ExLs regler. Aktuell 
åtgärd, d.v.s. överföring av mark är möjliga att genomföra enligt Plan och bygglagen (PBL) genom bestäm-
melserna i 6 kap. 13 §. Samma hänvisning till ExL finns i PBL (6 kap. 17§ PBL). 

 

2 Byggvolymen dividerat med tomtytan. 
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Enligt 4:1 ExL skall intrångsersättning utgå med belopp som motsvarar minskningen i fastighetens mark-
nadsvärde. Uppkommer i övrigt skada för fastighetens ägare skall även sådan skada ersättas, genom s.k. 
annan ersättning. Ersättningen skall syfta till att fastighetsägaren är i samma ekonomiska ställning efter 
åtgärderna som om de aldrig vidtagits. Fr.o.m. 1 augusti 2010 gäller dessutom att förutom marknadsvärde-
minskning ersätts ett belopp av 25 procent utöver marknadsvärdeminskningen som ett schablonpåslag. 

Vid värdering av mark som skall ingå i allmän platsmark finns följande undantag i 4:3a § ExL: ”Expropriat-
ionsersättning för mark eller annat utrymme som enligt en detaljplan skall användas för allmän plats skall 
bestämmas med hänsyn till de planförhållanden som rådde närmast innan marken eller utrymmet angavs 
som allmän plats”. I detta fall värderas således marken efter stadsplanen år 1987 vilket då blir det värdegrun-
dade planförhållandet. 

Från huvudregeln i 4 kap 1 § ExL finns ännu ett undantag nämligen den så kallade influensregeln i 4 kap. 2 
§. Influensregeln avser expropriationsföretagets inverkan på fastighetsvärdena. Influensregeln bedöms inte 
tillämpbar i detta värdeutlåtande. 

Fastighetsbildning inom kvartersmark (Värderingssituation nr 2 o 3) 
För fastighetsbildningsåtgärder av icke expropriativ karaktär ska enligt 5 kap 10 a § tredje stycket FBL vinst-
fördelning ske. Ersättningen ska då bestämmas till lägst marknadsvärdeminskningen för den avträdande 
fastigheten och högst marknadsvärdeökningen för den tillträdande fastigheten. Av förarbetena till FBL fram-
går att vinsten ska fördelas så att resultatet blir skäligt och att vinstfördelningen ska efterlikna resultatet av 
en frivillig överenskommelse. 

Tomtbildning 

Enligt väl utarbetad rättspraxis har det ansetts att den s.k. genomsnittsvärdeprincipen ger ett bra mått på 
vinstfördelning när det gäller ersättning för mark som är nödvändig för att tillskapa byggbara tomter, se bl.a. 
NJA 1956 s. 603 och NJA 1989 s. 431. Enligt principen bestäms ersättningen för marken utifrån det genom-
snittliga värdet av rå tomtmark för den nybildade tomten. Det s.k. råtomtvärdet motsvarar marknadsvärdet av 
en obebyggd byggklar tomt exkl. fastighetsbildningskostnader, tomtanläggningar och investeringar i form av 
anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt gatukostnader m.m. Råtomtvärdet fördelas sedan per kvadrat-
meter tomtareal (TA) för den nybildade tomten och detta värde i kr/kvm TA utgör sedan grund för att be-
stämma ersättningen för det berörda markområdet. 

5. Värdering – Värderingssituation nr 1 
Pågående och tillåten användning för respektive yta framgår nedan. 
 

 
 
Markområdet är idag en grönyta. Tillåten användning är en byggrätt för kontor och delvis industrimark, se 
avsnitt 3 - Planförhållanden ovan. Undertecknad tolkar planbestämmelserna så att parkering var tänkt att 
ordnas inom kvartersmarken då Pl området inte fick användas för detta ändamål. Detta innebär att byggrätten 
i praktiken bedöms begränsas till den år 1987 befintliga byggnaden.  
 
Om marken med dessa planförutsättningar skulle försäljas bedömer undertecknad att man skulle resonerat 
kring en industrimark, -industrikontorsvärde, i likhet med omkringliggande planförutsättningar västerut.  

Värderingssituation, nr
Fastighet Avstår allmän 

platsmark, kvm TA

Pågående markanvändning Användning enl. tidigare 

plan
1 Gredelby 7:1 4 500 Grönyta Kontor, industri
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Värdering mark för kontor/industri – direkt ortsprismetod 
En ortsprisundersökning har genomförts avseende obebyggda industritomter inom Knivsta kommun, AR in-
dustriområde. Övriga urvalskriterium har varit följande: 

 Köp genomförda sedan 1 januari 2018 
 Ej intressegemenskap mellan köpare och säljare 

 
Efter genomförd gallring med avseende på ovanstående kvarstod 10 jämförelseobjekt:  

 

 

Materialet uppvisar en enhetlig nivå om 500 – 700 kr/kvm TA inkl. VA anslutning, gatukostnad samt planavgift. 
Knivsta kommun står på säljarsidan i de flesta fall. De köp som inte kommunen är inblandad i ger ingen 
indikation på någon annan prisnivå. Tre köp under 2019 har genomförts till en nivå om drygt 700 kr/kvm TA 
vilket skulle indikera att prisnivån höjts något under 2019. Köp nr 1 – som genomfördes så sent som i juni 
2020 – indikerar en tillbakagång till den ”gamla” nivån om ca 600 kr/kvm TA men kan förklaras med att 
objektet samtidigt innehar den största tomtytan, vilket ofta innebär en viss ”mängdrabatt”. Samtliga jämförel-
seobjekt är belägna inom planlagt område där planbestämmelserna innehåller industri, restaurang, kontor 
och handel, d.v.s. i huvudsak i överensstämmelse med värderingsobjektet.  

Värderingsobjektet är beläget närmare Knivstas centrala delar vilket skulle tala för ett något högre värde. Å 
andra sidan att vara belägen i ett etablerat verksamhetsområde som Ar har sina fördelar. Sammantaget 
bedöms dessa faktorer ta ut varandra. 

Värderingsobjektets planförutsättningar bedöms som sämre i jämförelse med ortsprismaterialet, framförallt 
med tanke på lägre byggrätt samt Pl-bestämmelsen vilket innebär att man inte kan nyttja hela tomten på ett 
optimalt sätt.  

Nr på karta Fastighet Köpedatum Köpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm K/T Areal

1 GREDELBY 1:141 2020-06-30 Kilen 204 Strängnäs AB Lindbäcks Bygg Aktiebolag 10 000 557 1,43 17 963
2 GREDELBY 1:134 2019-12-11 HV Industrifastighet Gredelby AB HEAB Fastigheter AB 9 200 720 1,84 12 770
3 GREDELBY 1:147 2019-12-10 Gredelbyslättens Fastighetsbolag AB KNIVSTA KOMMUN 8 992 700 1,80 12 847
5 GREDELBY 1:128 2019-04-01 HF Uppland Fastigheter AB Upplands Bil & Fritidscenter AB 6 250 708 0,00 8 823
6 GREDELBY 1:133 2018-10-01 Raw motion Sverige AB KNIVSTA KOMMUN 2 303 600 0,00 3 839
7 GREDELBY 1:144 2018-06-07 Gredelbyslättens Fastighetsbolag AB INDUSTRIFASTIGHETER HÅKAN JOHANSSON AB 5 363 600 0,00 8 938
8 GREDELBY 1:143 2018-05-31 Parkgren Fastigheter AB KNIVSTA KOMMUN 2 670 500 0,00 5 339
9 GREDELBY 1:142 2018-05-31 GTEM Fastigheter AB KNIVSTA KOMMUN 4 719 500 0,00 9 438
10 GREDELBY 1:135 2018-05-11 MPD Knivsta Fastigheter AB SCHERMANS BETONGPUMPAR AB 3 092 500 0,00 6 183
11 GREDELBY 1:144 2018-04-13 INDUSTRIFASTIGHETER HÅKAN JOHANSSON AB KNIVSTA KOMMUN 5 363 600 0,00 8 938

Medel: 5 795 599 0,51 9 508
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Med beaktande av ortprisundersökningen samt rådande nedåtgående konjunktur på fastighetsmarknaden 
generellt, bedöms ett skäligt genomsnittsvärde av värderingsobjektet till ca 350 kr/kvm TA eller totalt           
1 575 000 kr (4 500 kvm x 350 kr/kvm TA).  

Ersättningsbedömning – värderingssituation 1 
I tabellen nedan har lagts på ett 25 procentigt påslag enligt ExL:s regler, se avsnitt 4 ovan. 

 

6. Värdering – Värderingssituation nr 2 o 3 

Allmänna exploateringsförutsättningar bostäder 

Behov 

Det underliggande bostadsbehovet är fortsatt stort i landets tillväxtkommuner. Boverket gör prognoser över 
det framtida bostadsbehovet. I tidigare justering av byggbehovsprognosen beräknas antalet nya bostäder till 
ca 500 000 bostäder till 2025.  

Boverket räknar med att det finns ett ackumulerat underskott av bostäder som uppstått under åren 2011-
2016 på grund av ett lågt bostadsbyggande i förhållande till befolkningsutvecklingen.  

Vidare hänvisar boverket till statistik att bostadsbyggandet planade ut under senare halvan av 2017. Enligt 
SCB påbörjades ca 68 000 bostäder och ca 53 500 bostäder färdigställdes under 2017. Under 2018 har 
byggandet avstannat till följd av marknadsutvecklingen med ca 55 000 påbörjade bostäder som följd. Det är 
främst bostadsrätter och Stockholmsområdet som viker, men även en del mellanstora städer, till exempel 
Uppsala. Under 2019 har bostadsbyggandet minskat ytterligare. Det är en byggtakt som inte är tillräcklig för 
att fylla behovet av ytterligare 500 000 bostäder till 2025.  

Boverket menar att behovet är större (trots ett tidigare högt bostadsbyggande) och att nivån borde ligga på i 
snitt 67 000 bostäder varje år fram till 2025.  

Antalet påbörjade bostadsrätter halverades mellan 2017 och 2019, medan småhusbyggandet minskade med 
20 procent. Antalet hyresrätter är däremot oförändrat, totalt sett. 

Efterfrågan 

Boverket anger uttryckligen i sin prognos att "Det är inte säkert, eller kanske ens troligt, att bostadsefterfrågan 
kommer att nå upp till det prognosticerade behovet. Hur stor efterfrågan blir beror av hushållens ekonomi 
och en rad andra förhållanden." 

Möjlig efterfrågan framöver påverkas negativt av de senaste årens hårdare krav vid kreditgivning (i högre 
grad skuldkvotstak som tillämpas från banker) och införda amorteringskrav vid hög skuldkvot. Förutom krav 
på eget kapital, praktiserande av skuldkvotstak och amorteringskrav som begränsar efterfrågan är stigande 
räntor på lång sikt en risk för möjlig efterfrågan.  

Värderingssituation, nr
Fastighet Avstår allmän 

platsmark, kvm TA Marknadsvärdeminskning, kr
Likvidersättning, kr inkl. 25 

procentspåslag
1 Gredelby 7:1 4 500 1 575 000 1 968 750
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Även marknadstron är en viktig faktor, särskilt gällande nyproduktion och investering i markprojekt. Under 
slutet av 2017 skedde ett stort fall i tro på framtiden vad gäller prisutvecklingen på bostäder (vad gäller hus-
hållens förväntningar). Den lägre marknadstron höll i sig under stora delar av 2018 men sedermera har det 
skett en återhämtning och därtill en ökning under 2019 och inledningen av 2020 fram till mars 2020. Bopris-
indikatorn i april föll kraftigt med 67 punkter vilket är den största förändringen som uppmätts på en enskild 
månad sedan mätningarna inleddes för 17 år sedan (se nedanstående tabell från SEB:s boprisindikator). 
Därefter har en återhämtning skett, se nedanstående serie. Den minsta ökningen var i Stockholm som steg 
med 21 enheter, från minus 27 till minus 6. 

Juli 19  Aug 19  Sep 19  Okt 19  Nov 19  Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 Maj 20  Juni 20  Juli 20

40 38 38 46 42 43 43 45 47 - 20 - 26 - 23 24 

Byggrätter 

De senaste årens marknadsutveckling, där relativt höga entreprenadkostnader och den höga takten på plan-
läggningen i kombination med svagare försäljning av nyproducerade lägenheter (jämfört med åren närmast 
före 2018) har dämpat betalningsviljan på mark på flera håll de senaste åren. Detta gäller särskilt i Storstock-
holm där minskad efterfrågan på byggrätter och minskad möjlig utbyggnadstakt varit störst i de stadsdelar 
och kranskommuner med stora planerade utvecklingsområden (som till viss del konkurrerar med varandra). 
En reducering av planerat utbud i dessa utvecklingsområden har under 2019 skett för att möta en lägre möjlig 
avsättningstakt. 

Prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden i Uppsala län är positiv med en ökning med 4,5 procent för reg-
ionen under den senaste 12-månadersperioden. Sett till den senaste 3-månadersperioden har priserna gått 
ner något; – 0,8 procent (källa: Mäklarstatistik). 

Efterfrågan på byggrätter villkorat hyresrätter bedöms fortsatt god med relativt hög betalningsvilja. Några 
projekt avsedda för bostadsrätter har efter tidigare den osäkerheten på marknaden styrts om mot hyresrätter.  

Vid en nu ökad osäkerhet kring bostadsprojekt för bostadsrätter och vilka ekonomiska konsekvenser vi kom-
mer att se i ett längre perspektiv pga. Corona-krisen, bedöms en högre andel projekt bli hyresrätter framöver. 
Vidare bedöms betalningsviljan för marken för de bägge upplåtelseformerna närma sig varandra på regional 
nivå. 

Exploateringsförutsättningar - Knivsta 

Bostadsmarknaden i närområdet, bostadsrätter 

Prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden vad gäller Knivsta kommun i sin helhet är positiv med en mark-
nadsutveckling den senaste 12-månadsperioden på ca + 5,9 procent, varav uppgången den senaste tre må-
nadsperioden är + 2,2 procent (Källa: Mäklarstatistik).  

I Knivstas centrala delar konstateras genomsnittliga prisnivåer det senaste året på ca 30 500 kr/kvm för en 
genomsnittslägenhet om 66 kvm med en avgift om 699 kr/kvm. 
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Karta, utvalsmaterial 

 

Prisutveckling i Knivsta tätort den senaste 12-månadersperioden.  
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Lägenhetsfördelning och genomsnittspriser från urvalsmaterialet.  

Jämförbara projekt nyproduktion  

I nedanstående tabell redovisas ett urval av nybyggnadsprojekt belägna i Uppsala och Knivsta kommuner, 
där försäljning pågår. Som framgår av andelen osålda lägenheter går försäljningen relativt långsamt på flera 
nyproduktionsprojekt för tillfället.  

 
Källa: Booli Pro. 

Vid en jämförelse med motsvarande undersökning vid det tidigare värderingstillfället kan konstateras en lägre 
genomsnittlig pris nu än vid föregående undersökning. 

Värderingsmetoder 
Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs med no-
terade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark. Som komplement kan även en indirekt 
ortsprismetod (exploateringskalkyl) användas där slutsatser om kvartersmarkens värde dras utifrån värdet 
efter en färdigställd exploatering minskat med beräknade återstående exploateringskostnader, försäljnings-
omkostnader etc. 

Normalt bör ortsprisnoteringar väga tungt vid fastighetsvärdering. När det gäller värdering av byggrätter är 
dock antalet jämförelseköp normalt mer begränsat och dessutom är informationen om prispåverkande 
bakomliggande villkor ofta begränsad och svåranalyserad. Bedömningar med ledning av exploateringskalky-
ler är visserligen behäftade med osäkerhet, främst vad avser exploateringskostnaderna, men metoden efter-
liknar köpares överväganden inför ett förvärv och bör trots osäkerheterna ändå ge en god indikation om 
byggrättsvärdet. 

Lägenhets‐typ Antal objekt Medelboa (kvm) Boa spann Medel av avslutspris

Medel av avslutspris 

(kr/kvm)

Avslutspris (kr/kvm) 

spann

Medel av årsavgift 

(kr/kvm)

1 rok 49 32 24 - 63 1 167 091 37 107 19 206 - 52 292 772
2 rok 55 53 38 - 73 1 659 818 32 218 20 548 - 41 951 696
3 rok 47 76 68 - 88 2 129 042 27 765 19 048 - 35 065 678
4 rok 41 97 81 - 109 2 486 487 25 553 15 094 - 32 469 654
5 rok 10 114 101 - 132 2 646 000 23 057 20 614 - 28 788 656
6 rok 2 123 114 - 132 3 232 500 26 022 22 500 - 29 545 615
Total 204 66 24 - 132 1 879 477 30 517 15 094 - 52 292 699

Namn Kommun Område Bostadsutvecklare Antal 
bostäder 

(st)

Andel 
sålda 

objekt (%)

Medelpris 
(kr)

Kr/kvm Årsavgift 
(kr/m²/år)

Medelyta 
(kvm)

Säljstart

Uppsala Puls Uppsala Kåbo Slättö 48 0% 2 604 400 45 200 748 58 2020-07-01
Rickomberga Backe, etapp 2Uppsala Rickomberga JM AB 20 10% 3 462 500 39 300 715 88 2020-06-18
Närheten Uppsala Kungsängen Skanska Nya Hem 45 7% 2 968 900 40 400 687 73 2020-05-04
Kapellgärdet Arena III Uppsala Kvarngärdet Bonava 44 27% 2 573 200 37 600 681 68 2020-03-18
Arboristen Uppsala Ultuna Besqab 51 35% 2 037 400 35 400 742 58 2020-03-06
Esplanaden, etapp 3 Uppsala Kungsängen JM AB 61 34% 3 212 000 42 300 703 76 2020-02-12
Brf Inreda Uppsala Kapellgärdet Ikano Bostad 41 5% 2 126 100 37 700 749 56 2020-01-30
Stadsporten Knivsta Centrala Ängby TB-Gruppen 82 23% 2 054 400 33 200 622 62 2019-11-13
Kungsgatan 66 Två Uppsala Centrala Uppsala JM AB 60 58% 2 978 900 42 900 679 69 2019-10-28
Nästet Uppsala Ultuna Bonava 35 31% 2 206 600 34 700 687 64 2019-10-03
Tornträdgården, etapp 3 Uppsala Kapellgärdet JM AB 59 86% 2 565 300 39 300 692 65 2019-08-09
Brf Trampolinen Uppsala Valsätra Erlandsson Bygg AB 50 84% 1 555 600 29 100 681 53 2019-07-08
RAW Rosendal Uppsala Kåbo RAW Property 50 54% 2 014 400 34 200 699 59 2019-07-08
Rosalia 2, etapp 1 Uppsala Rosendal JM AB 65 31% 2 723 900 39 800 709 68 2019-05-06
Esplanaden, etapp 2 Uppsala Kungsängen JM AB 55 95% 2 728 400 37 200 695 73 2018-10-01
Rickomberga Backe Uppsala Rickomberga JM AB 58 74% 2 684 700 35 700 719 75 2018-10-01
Prefektgatan 8 Uppsala Kåbo OOF 87 83% 1 883 600 43 600 655 43 2018-03-13
Boklok Droskan Uppsala Gunsta BoKlok 32 94% 2 008 900 28 800 668 70 2017-11-30
Sjukamparen Uppsala Kvarngärdet Bonava 61 93% 2 906 900 37 200 630 78 2017-11-06
Brf Block Uppsala Kapellgärdet Fastighetsförädlarna 158 55% 2 973 100 48 100 702 62 2017-10-06
Brf Läsa Uppsala Gränby Ikano Bostad 64 66% 1 886 800 35 900 730 53 2017-06-29
Brf Åsikten Södra 2 Uppsala Kungsängen Riksbyggen 83 96% 3 011 100 43 200 559 70 2017-06-02
Brf Åsikten Södra 3 Uppsala Kungsängen Riksbyggen 80 86% 4 005 900 54 100 548 74 2017-06-01
Brf Aftonfalken Uppsala Kvarngärdet Riksbyggen 91 91% 2 125 700 34 200 702 62 2017-04-19
Linneas Utsikt Uppsala Sävja Hökerum Bygg AB 121 74% 2 221 800 34 100 647 65 2017-02-07
Brf Skriva Uppsala Gränby Ikano Bostad 56 79% 2 018 800 33 500 730 60 2017-02-03
Medelvärde: 2 520 742 38 335 684 66
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I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan be-
dömningen enligt exploateringskalkylen är behäftad med en större osäkerhet och i huvudsak får ses som en 
kontrollmetod. 

Värdering mark för bostadsrätter - direkt ortsprismetod 
Efter att ha studerat köp av mark för bostäder i Storstockholm bedömer vi att det främst är följande köp/mar-
kanvisningar som lägesmässigt och i avseende till värdetidpunkt är jämförbara med värderingsobjektet. Kö-
pen är redovisade exklusive anslutningsavgift för VA och exklusive gatukostnader inom kvartersmark om 
inget annat framgår. Eventuella extraordinära exploateringskostnader, t.ex. grundförstärkning m.m. är exklu-
derat i nedanstående material alternativt kommenterat särskilt. 

Köp 
Nr. 

Kommun 
& Område Areal Köpdatum Planförhållanden 

Byggrätt enligt 
plan (alt st 

BTA)

Köpesumma  
(kr/st alt BTA) 

Köpesumma 
(kr/kvm marka-

real)

2312 Knivsta 
centrala Knivsta  oktober-16 

Markanvisning avseende 
byggrätt omfattande totalt 
ca 14 500 kvm BTA, ca 40 
% skall utgöras av lokaler 

och 60 % av bostäder, totalt 
ca 70 st lägenheter förvän-

tas inrymmas, upplåtna 
med bostadsrätt.

 8 700  4 000 2312 

3130 Botkyrka 
Storvreten  oktober-17 

Ett ramavtal har tecknats 
mellan Botkyrka kommun 
och Harbrovägen Slänten 
AB gällande exploatering 
inom fastigheterna del av-
Tumba 8:535 och Yrkes-

skolan 3 för ca 400 - 600 lä-
genheter upplåtna med bo-

stadsrätt.

-  6 500  

4263 
Upplands Väsby 

Väsby Entré  november-
18 

Direkt markanvisning för 
byggrätt om 14 200 kvm 
ljus BTA samt lokaler.

 14 200  7 000  

3010 
Sigtuna 

Märsta Port  juni-17 

PEAB föreslås erhålla en 
byggrätt om 46 000 kvm 

motsvarande ca 460 lgh in-
vid Märsta Port. Kommunen 
är markägare. Markanvis-
ningen är villkorad med att 
PEAB tar på sig att bekosta 
del av flytten av huvudvat-
tenledning som går genom 
området (maximalt 30 % av 
kostnaden). Köpeskillingen 
uppgår till 86 000 000 kr. 

Inom området kommer troli-
gen både hyresrätter och 
bostadsrätter att byggas.

 46 000  1 870  

3048 
Upplands-Bro 
Kungsängen  juni-17 

Culmen AB som är ett dot-
terbolag till Bygg-Fast AB 

erhöll i juni månad 2017 en 
markanvisning av kommu-
nen. Bolaget har för avsikt 
att uppföra ca 70 lägen-

heter med blandad upplåtel-
seform. den totala byggrät-
ten uppgår till ca 6 000 kvm 

ljus BTA.

 6 074  2 994  

4267 
Enköping 
Älvdansen 

 
november-

17 

Markanvisningstävling för 
100 bostäder i 3-7 våningar.

Hyresrätt.
 10 000  1 940  
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4268 
Enköping 
Älvdansen 

 
november-

17 

Markanvisning för 150 bo-
städer i utvecklingsområdet 

Älvdansen. Hyresrätt.
 15 000  1 940  

4488 
Uppsala 

Rosendal 
 augusti-19 

OOF Bostad har förvärvat 
mark i Rosendal med syfte 
att uppföra 87 bostadsrätter 

och en lokal för centrum-
ändamål. Projektet innehål-
ler ettor, tvåor och treor om 

30-99 kvm.

 5 600  3 857  

4524 
Håbo 

Dalängen 
 maj-18 

Markanvisning för seniorbo-
städer. Utöver köpeskil-

lingen skall bolaget erlägga 
exploateringsbidrag för an-
läggning av en dagvatten-

damm.

  1  3 000  

4562 
Sigtuna 
Märsta 

 mars-19 

Markanvisningstävling av-
seende bostadsbebyggelse 
med flerbostadshus och lo-
kaler för centrumändamål i 

bottenplan.

  1  6 700  

3123 
Knivsta 

centrala Knivsta 
 juni-17 

Köpeavtal för bostäder och 
centrumändamål. Byggrätt 
för bostäder om ca 6 320 

kvm ljus BTA.

 6 320  4 000  

3124 
Knivsta 

centrala Knivsta 
 juni-17 

Köpeavtal för bostäder och 
centrumändamål. Byggrätt 
för centrumändamål om ca 

4 680 kvm BTA

 4 680  2 000  

4573 
Knivsta 

 
 

december-
17 

Byggrätt för ca 18 000 kvm 
ljus BTA bostäder.

 18 000  3 500  

4744 
Knivsta 

 
 januari-20 

Köpeavtal gällande byggrätt 
för bostads- och skolända-

mål.
 3 600  3 700  

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av några relevanta jämförelseobjekt: 

 
[3123–3124, centrala Knivsta, juni 2017] 
Ett överlåtelseavtal avseende Gredelby 7:85 och del av Särsta 3:1, belägen i centrala Knivsta har tecknats 
mellan Knivsta kommun och Torget Knivsta Rosendal Ekonomisk förening i samband med ny planläggning. 
Köpeskillingen 34 638 000 kr baseras på ett underliggande markvärde om 4 000 kr/kvm ljus BTA för bostäder 
och en plan som medger ca 6 320 kvm ljus BTA bostäder. En stor del av bebyggelsen avser centrumändamål 
och gällande denna del baseras köpesumman utifrån ett underliggande markvärde om 2 000 kr/kvm BTA för 
centrumändamål och en bedömd byggrätt om ca 4 680 kvm.  
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 [4263, Upplands Väsby, Väsby Entré, november 2018] 
Upplands Väsby kommun har med JM AB träffat ett markanvisningsavtal gällande bebyggelse med bostäder 
inom kvarter fyra i stadsbyggnadsprojektet Väsby Entré. Syftet med projektet är att utveckla stationsområdet 
i sin helhet med ca 1 000 nya bostäder samt 30 000 kvm verksamheter. Markanvisningen har tilldelats bolaget 
genom en direktanvisning genom jämförelseförfarande. Köpeskillingen skall uppgå till 99 400 000 kr vilket 
baseras på en byggrätt för bostäder upplåtna med bostadsrätt om 14 200 kvm ljus BTA och ett markvärde 
om 7 000 kr/kvm ljus BTA. För den tillkommande byggrätten för lokaler skall köpeskillingen justeras med 
2 000 kr/kvm ljus BTA. Priserna är bestämda i prisläge 2018 och förutsätter lagakraftvunnen detaljplan. Därtill 
skall bolaget erlägga en summa om 750 000 kr till kommunen för marknadsföring av Väsby Entré som stads-
del. Bolaget skall även genomföra och/eller bekosta samtliga för detaljplaneringens nödvändiga utredningar. 
Parkeringslösning ska ske inom kvartersmark och är föremål för särskild överläggning mellan parterna. Vi-
dare ansvarar kommunen för och bekostar projektering och utbyggnad av gator, allmänna anläggningar och 
andra åtgärder på allmän platsmark som krävs för detaljplanens genomförande.  

 

 [4524, Håbo, Dalängen, maj 2018] 
Kommunstyrelsen i Håbo kommun har godkänt markanvisningsavtal med två aktörer för bebyggelse inom 
fastigheten Väppeby 7:218, vilket ingår i den kommande detaljplanen för västra Dalängen. Området avses 
exploateras med bostäder. I områdets södra del skall en dagvattendamm anläggas och runt dammen samt 
området mellan centrumleden och den nya bebyggelsen skall en parkanläggning skapas med bl.a. bouleba-
nor och utegym. Den ena markanvisningen avses tecknas med exploatören Macfreeze AB och avser ett 
område om 10 000 kvm. Marken är tänkt att bebyggas med bostadshus i en till två våningar. Bostäderna 
avses upplåtas huvudsakligen med äganderätt. För markanvisningen betalar exploatören 50 000 kr. Mark-
försäljningen skall genomföras till ett pris om 1 050 kr/kvm ljus BTA (värdetidpunkt januari 2019).  
Bolaget skall bekosta gatuutbyggnad med tekniska anläggningar samt parkanläggningen inom planområdet. 
Därtill skall de bekosta dagvattendammen i proportion till den byggrätt de beviljas enligt kommande detalj-
plan. Överenskommet markpris beaktar de tillkommande kostnaderna inom exploateringsområdet. Den 
andra markanvisningen skall ges till Bovieran AB och avser ett område om 5 100 kvm. Marken är tänkt att 
bebyggas med flerbostadshus för seniorboende. Exploatören har rätt till en nedsättning av priset med totalt 
7 000 000 kr på grund av svåra markförhållanden. Dessutom skall de bidra till den dagvattenanläggning som 
skall uppföras inom planområdet. Exploatörens andel har bedömts uppgå till ca 30 %. Försäljningen av mar-
ken kommer att ske till ett pris om 3 000 kr/kvm ljus BTA (värdetidpunkt maj 2018) 
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[4562, Sigtuna, Märsta, mars 2019] 
Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun har genom en markanvisningstävling anvisat mark för bostadsbebyg-
gelse till bolaget Borohus AB inom fastigheten Märsta 1:223. Parterna ska tillsammans verka för att området 
planläggs för ny bebyggelse med ca 70 - 80 bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt. Bottenvåning mot 
lokalgata i väst ska i huvudsak utgöras av lokaler för centrumändamål. Bolaget ska ansvara för och bekosta 
samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den blivande kvartersmarken medan Sigtuna kommun ansva-
rar för merkostnader förknippade med hantering av eventuella markföroreningar samt arkeologiska utred-
ningar/undersökningar inom det överlåtna markområdet. Markpriset för bostadsrätter uppgår till 6 700 kr per 
kvm ljus BTA och för lokaler för centrumändamål 1 500 kr per kvm LOA. 

  

[4744, Knivsta, januari 2020] 

Bolite Bostäder AB har erhållit markanvisning avseende fastigheten Ängby 1:134 i Knivsta. Fastigheten om-
fattas av detaljplan ”Centrala Ängby” som vann laga kraft under våren 2019. Bolaget avser att uppföra 97 
lägenheter upplåtna med hyresrätt, varav närmare hälften ettor och hälften tvåor samt enstaka treor. Arealen 
uppgår till 2 800 kvm och förväntad byggrätt uppgår till 3 600 kvm BTA bostäder. Köpeskillingen baseras på 
ett pris om 3 700 kr/kvm BTA, vilket ger ett totalpris om lägst 13 320 000 kr. Om bygglovet kommer att medge 
mer än 3 600 kvm BTA skall köpeskillingen ökas i motsvarande mån. Köpeskillingen kommer dock aldrig att 
understiga ovan nämnd nivå.  
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Slutsats 

Effekten av den nu ökade krisen till följd av Corona-viruset är svår att bedöma i detta tidiga skede. Den ökade 
osäkerhet kring framtiden (vad gäller tillväxt och sysselsättning m.m.) bedöms i förlängningen påverka bo-
stadsmarknaden negativt i någon grad. Hyresrätter bedöms generellt inte lika utsatta för sådana marknads-
cykler som bostadsrätter.  

Av köpen ovan bedöms överlåtelse nr 4744 som extra intressant. Köp nr 4744 avser en överenskommelse 
mellan Knivsta kommun och Bolite Bostäder AB. Köpeskillingen uppgick till 3 700 kr/kvm ljus BTA för en 
sammanlagd byggrätt som uppgår till 3 600 kvm ljus BTA. Mikroläget för köp nr 4744 och värderingsobjektet 
bedöms även likvärdigt då båda är belägna utmed Gredelbyleden. 

Kommunerna Håbo, Enköping, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands-Väsby bedöms ha viss likhet med vär-
deringsobjektet med hänsyn till dess stadsmässiga karaktär samt pendelavstånd till centrala Stockholm. Ob-
jekten har sålts utifrån tidigare noteringar i huvudsak inom intervallet 1 900 – 7 000 kr/kvm ljus BTA.  

Vidare bör beaktas det faktum att produktionskostnaden framför allt det senaste året stigit väsentligt vilket i 
samband med något vikande utpris mot slutkonsument medför ett mindre utrymme i projektkalkylen för att 
betala för marken och byggrätten. 

Utifrån ovan och med hänsyn till övriga redovisade ortspriser bedöms sammantaget marknadsvärdet för 
byggrätter för bostadsrätter inom värderingobjektet såsom planlagd utifrån den direkta ortsprismetoden i till  
ca 3 000 – 3 500 kr/kvm ljus BTA förutsatt att det inte tillkommer några exploateringskostnader utom kvar-
tersmark. Intervallets mitt: 3 250 kr/kvm BTA. 

Värdering enligt indirekt ortsprismetod  

I detta avsnitt redovisas en förenklad exploateringskalkyl för mark med lagakraftvunnen detaljplan. I värde-
bedömningarna beaktas även de exploateringsförutsättningar samt den intäktsbedömning – priser på slut-
produkten som bedömts under avsnitt 3. 

Utifrån antaganden om intäkter och kostnader kan sedan följande förenklade kalkyl ställas upp: 
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Med ovan givna förutsättningar indikerar exploateringskalkylen ett marknadsvärde för värderingsobjektet 
om ca 3 300 kr/kvm ljus BTA vilket överensstämmer med de i ortsprismetoden bedömda marknadsvärdet. 
Kalkylen är förenklad och skall ses som en kompletterande rimlighetsbedömning. 

Ersättningsbedömning – värderingssituation 2 och 3 
Utgångspunkten är att ersättningen ska bestämmas enligt genomsnittsvärdeprincipen vilket innebär att ett 
råtomtvärde ska beräknas för de blivande tomterna som de kommer se ut efter en framtida förrättning. Rå-
tomtvärdet utgörs av fastighetens marknadsvärde i obebyggt skick efter avdrag för exploateringskostnader. 

Värderingen visar att värdet på byggrätter för bostadsändamål bedöms vara 3 250 kr/kvm ljus BTA. Jämfö-
relseköpen utgörs av markanvisningar vilket normalt innebär att prisnivåerna inkluderar exploateringskostna-
der för allmänna anläggningar förutom anslutningsavgift för VA.  

I normalfallet får fastighetsägare bidra till kostnader för allmänna anläggningar med mellan 500 – 1 500 
kr/kvm BTA. De aktuella blivande exploateringstomterna bedöms inneha en relativt ”normala” byggrätter var-
för en varför en rimlig kostnad bör ligga i mitten av intervallet. I detta fall bedöms 750 kr/kvm BTA vara rimligt. 
Denna kostnad ska därför dras av från det bedömda värdet för att hamna i ett värde på råtomtsnivå. 

Det i tabellen nedan tillämpade råtomtvärdet blir därmed 2 500 kr/kvm BTA. Den totala byggvolymen inom 
respektive fastighet är okänd för tillfället och här har antagits en total byggrätt med ett exploateringstal om 
3,0 som grund. Den blivande tomtstorleken har uppskattats av undertecknad. 

En tillämpning av genomsnittsvärdeprincipen skulle därmed ge följande resultat: 

 

  

Exploateringskalkyl - Gredelby

Kategori/Etapp 1

Insats (kr/kvm BRA) 35 000
Föreningens lån (kr/kvm BRA) 9 286
Marknadsvärde efter (kr/kvm BRA) 47 286
Omräkningstal BRA/BTA 0,78

+ Projektvärde efter (kr/kvm BTA) 36 883

Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) -1 000
Rivningskostnader (kr/kvm BTA) 0
Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) -29 000
Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) -200

- Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA) -30 200

= Netto (kr/kvm BTA) 6 683

- Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) 3 341
= Byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 3 341

Värderings‐situation, 

nr Total  kvm BTA
Tomtareal, färdigt 

skick, kvm TA Kr/kvm BTA Kr/kvm Tomtyta Ca areal, kvm Likvid, kr

2 12 600 4 200 2 500 7 500 770 5 775 000

3 13 692 4 564 2 500 7 500 4 420 33 150 000

Summa: 5 190 38 925 000
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Jämkningskontroll 

När ersättningen bestäms enligt genomsnittsvärdeprincipen måsta en kontroll göras så att den framräknade 
ersättningen inte överstiger marknadsvärdeökningen för mottagande fastighet eller understiger marknads-
värdeminskningen för den avträdande fastigheten. 

De berörda områdena är avgörande för att förverkliga de nya byggrätterna. Det får därför anses uppenbart 
att värdeökningen för de mottagande fastigheterna Gredelby x:x I och 2 överstiger respektive bedömd likvid-
ersättning framtagen enligt genomsnittsvärdeprincipen. 

För avträdande fastighet bidrar markområdena knappast med något större värde. Ersättningen överstiger 
därmed värdeminskningen för den avträdande fastigheten Gredelby 1:3 med råge. 

7. Resultat 

 

 

Observera de särskilda förutsättningar som framgår i avsnitt 1. 
 
För värderingssituation nr 1 har ingen s.k. annan skada enligt ExLs terminologi har inte identifierats. 
 

Stockholm 2020–08–07 

 
 
 
 
 

Staffan Bäckman 
Civilingenjör Lantmäteri 
Av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Bilder 
Bilaga 2  Fastighetsdatautdrag, Gredelby 1:3, 7:1 
Bilaga 3  Allmänna villkor för värdeutlåtande 
 

Värderingssituation, nr
Fastighet Avstår allmän 

platsmark, kvm TA Marknadsvärdeminskning, kr
Likvidersättning, kr inkl. 25 

procentspåslag
1 Gredelby 7:1 4 500 1 575 000 1 968 750

Värderings‐situation, 

nr Total  kvm BTA
Tomtareal, färdigt 

skick, kvm TA Kr/kvm BTA Kr/kvm Tomtyta Ca areal, kvm Likvid, kr

2 12 600 4 200 2 500 7 500 770 5 775 000

3 13 692 4 564 2 500 7 500 4 420 33 150 000

Summa: 5 190 38 925 000
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Bilder 

 

Gredelby 7:1                  Gredelby 7:1  

  

Gredelby 7:1 (i bortre delen av bilden)                Gredelby 1:3 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

KNIVSTA GREDELBY 1:3 2020-05-19 2020-05-19 11:01 2020-07-01
Nyckel: 030049609
UUID: 909a6a48-ac18-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Knivsta
Distrikt: Knivsta
Nr: 215112

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2017-02-03 170091

ADRESS
Adress
Gredelbyvägen 29
Häradsvägen 17
741 42 Knivsta
Brunnbyvägen 10
741 71 Knivsta
Boängsvägen 150A, 150B
741 92 Knivsta

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6626180.2 657013.8

AVSKILD MARK
Beteckning
KNIVSTA GREDELBY 1:4, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:20, 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:30,
1:31, 1:32, 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:121, 1:122, 1:123, 1:124, 1:125, 1:126, 1:127, 1:128, 1:129, 1:130, 1:131, 1:132, 1:133, 1:134, 1:135, 1:136, 1:137,
1:138, 1:140, 1:141, 1:142, 1:143, 1:144, 1:145, 1:146, 1:147, 1:148, 1:149, 17:1, 22:1, 22:2, 23:1, 23:2, 24:1, 25:1, 26:1, 27:1, 28:1, 28:2, 28:3, 28:4, 28:5,
28:6, 29:1

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 1 855 123 kvm 1 855 123 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-3013
KNIVSTA KOMMUN
741 75 KNIVSTA
Köp: 1965-11-01 Andel: 1/1
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 83/54333, Anmärkning Akt:
03/12980

1/1 1965-12-01 65/1073

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: TRYCKBANK 1994-07-12 94/24362
2 Avtalsservitut: SPILLVATTENLEDNING MM

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen
1973-09-26 73/12211

3 Avtalsservitut: VATTENLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen

1981-11-26 81/52117

4 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING 2009-11-13 09/27109
5 Avtalsservitut: VATTENLEDNING

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen
1980-03-04 80/9332

6 Avtalsservitut: FJÄRRVÄRMELEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen

1996-12-16 96/44258

7 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING 2013-09-12 13/19055
8 Avtalsservitut: Kraftledning

Nätstation
2017-02-24 D-2017-00083423:1

9 Avtalsservitut: Kraftledning 2017-09-20 D-2017-00486419:1
10 Avtalsservitut: Elledning 2018-06-20 D-2018-00312948:1
11 Avtalsservitut: Elledning 2018-09-13 D-2018-00453044:1
12 Avtalsservitut: Kraftledning 2019-10-22 D-2019-00460556:1
13 Avtalsservitut: Kraftledning 2019-10-28 D-2019-00469258:1
14 Avtalsservitut: Kraftledning 2020-02-24 D-2020-00072412:1
15 Avtalsservitut: Kraftledning 2020-04-23 D-2020-00158780:1
16 Avtalsservitut: Kraftledning 2020-05-11 D-2020-00185194:1

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
TELE Last Ledningsratt 0180K-2003-03787.32
Anmärkning: REGISTRERAD SOM 0380-2002/149.63,UPPSALA LÄN
VATTEN OCH AVLOPP Last Ledningsratt 0330-05/36.1
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RÄTTIGHETER
Beskrivning: RÄTT ATT ANLÄGGA,
UNDERHÅLLA OCH FÖRNYRA
UNDERJORDISKA VATTEN-OCH
AVLOPPSLEDNING TILL EN BREDD
AV 8 METER.
TRÄDSÄKRING Last Officialservitut 0330-09/15.1
VÄG
Beskrivning: RÄTT ATT ANVÄNDA
BEFINTLIG VÄG OCH OMRÅDET A
FÖR UTFART TILL ALLMÄN VÄG,
SEAKTBILAGA KA

Last Officialservitut 0330-11/24.1

VÄG
Beskrivning: RÄTT ATT ANVÄNDA
OMRÅDET A FÖR UTFART

Last Officialservitut 0330-11/27.1

GÅNGVÄG
Beskrivning: RÄTT ATT ANVÄNDA
OMRÅDE X SOM GÅNGVÄG FÖR
ALLMÄN GÅNGTRAFIK.

Förmån Officialservitut 0330-11/7.1

FJÄRRVÄRME
Beskrivning: FJÄRRVÄRMELEDNING
MED PUMPSTATIONER, BRUNNAR,
VENTILER, VISARE OCH ÖVRIGA
ANORDNINGAR SOM BEHÖVS FÖR
DESS ÄNDAMÅL

Last Ledningsratt 0330-2017/39.1

Beskrivning: KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 0330IM-09/27109.1
Beskrivning: KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 0330IM-13/19055.1
TRYCKBANK
Beskrivning: MED SÄRSTA 27:1
(HÄRSKANDE) FÖLJER RÄTT ATT
BIBEHÅLLA OCH UNDERHÅLLA BE-
FINTLIG TRYCKBANK PÅ
OMRÅDET X.

Last Officialservitut 03-79:715.1

TELE Last Ledningsratt 0380-2002/149.63
Anmärkning: ÄVEN REGISTRERAD VID KLM I STOCKHOLM AKR 0180K-2003-03787
TELE Last Ledningsratt 0380-2002/149.65
Anmärkning: ÄVEN REGISTRERAD VID KLM I STOCKHOLM AKT 0180K-2003-03787
TRYCKBANK Last Officialservitut 0380-88/145.1
FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 0380-88/30.1
TRYCKBANK Last Officialservitut 0380-88/37.1
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 0380-90/13.1
TELE Last Ledningsratt 0380-90/69.1
LEDNINGAR Förmån Officialservitut 0380-91/42.1
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 0380-95/79.1
Anmärkning: REG. SOM 03-95:337 I UPPSALA LÄN OCH SOM 0191-95/40 I STOCKHOLMS LÄN
TELE Last Ledningsratt 0380-97/68.1
Anmärkning: REGISTRERAD SOM 0191-97/25.1 I STOCKHOLMS LÄN
VÄG,ELKABLAR Last Officialservitut 03-81:678.1
TELE Last Ledningsratt 03-86:373.1
VÄG Last Officialservitut 03-86:423.1
Beskrivning: GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 03-IM1-2001/1732.1
Beskrivning: SPILLVATTENLEDNING
MM

Last Avtalsservitut 03-IM1-73/12211.1

Beskrivning: VATTENLEDNING Last Avtalsservitut 03-IM1-80/9332.1
Beskrivning: VATTENLEDNING Last Avtalsservitut 03-IM1-81/52117.1
Beskrivning: VATTENLEDNING Förmån Avtalsservitut 03-IM1-93/11534.1
Beskrivning: TRYCKBANK Last Avtalsservitut 03-IM1-94/24362.1
Beskrivning: FJÄRRVÄRMELEDNING Last Avtalsservitut 03-IM1-96/44258.1
Beskrivning:
KRAFTLEDNING,NÄTSTATION

Last Avtalsservitut D201700083423:1.1

Beskrivning: KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut D201700486419:1.1
Beskrivning: ELLEDNING Last Avtalsservitut D201800312948:1.1
Beskrivning: ELLEDNING Last Avtalsservitut D201800453044:1.1
Beskrivning: KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut D201900460556:1.1
Beskrivning: KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut D201900469258:1.1
Beskrivning: KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut D202000072412:1.1
Beskrivning: KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut D202000158780:1.1
Beskrivning: KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut D202000185194:1.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: GREDELBY 1:6 1994-04-21

Laga kraft: 1994-05-14
Genomf. start: 1994-05-15
Genomf. slut: 2009-05-14
Senast ajourföring: 2011-06-27

0380-P94/24
0380 0380-DP 237

Stadsplan: VÄSTRA GREDELBY OCH KNIVSTA SÅG 1987-02-10
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2008-04-30

0380-P87/18

Stadsplan: GREDELBYLEDEN ÖSTRA DELEN 1987-12-10
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2015-07-23

0380-P88/7
0380 0380-PL 227

Stadsplan: NORRA GREDELBY INOM KNIVSTA TÄTORT 1987-02-10
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2018-11-02

0380-P87/17

2014-02-13
Laga kraft: 2014-03-24
Genomf. start: 2014-03-25

Detaljplan: FÖR KV STABBEN OCH KV TAKTEGLET, GRDELBY 7:73, 7:74, 7:76
M.FL.

0330-P14/1
0330 2011-020012
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Genomf. slut: 2019-03-24
Registrerad: 2014-04-10

Detaljplan: BRUNNBY HOTELL 1988-09-26
Genomf. start: 1988-10-30
Genomf. slut: 1997-12-31
Senast ajourföring: 2019-08-12

0380-P89/8
0380 0380-DP 211 B

Detaljplan: AR FÖRETAGSPARK NORRA DELEN 2010-10-28
Laga kraft: 2010-12-03
Genomf. start: 2010-12-04
Genomf. slut: 2020-12-03
Registrerad: 2011-01-12
Senast ajourföring: 2019-12-11

0330-P10/5

Detaljplan: SÅGENOMRÅDET, GREDELBY 7:51 M FL 2006-06-29
Laga kraft: 2006-08-07
Genomf. start: 2006-08-08
Genomf. slut: 2016-08-07
Registrerad: 2006-08-28
Senast ajourföring: 2017-03-29

0330-P06/8

Detaljplan: FÖR KV.SORTERINGSVERKET GREDELBY 7:72 M.FL.I KNIVSTA 2015-09-24
Laga kraft: 2015-11-03
Genomf. start: 2015-11-04
Genomf. slut: 2020-11-03
Registrerad: 2015-11-13

0330-P15/5
0330 BMK 2013/000685

Detaljplan: INDUSTRIOMRÅDET AR BRUNNBY 1988-09-26
Genomf. start: 1988-10-30
Genomf. slut: 1997-12-31
Senast ajourföring: 2019-08-12

0380-P89/14
0380 0380-DP 211A

Delområde för andra anm.: DEL AV DP UPPHÄVD(0380-P93/19)AVSER OMRÅDE INOM DP 0380-P93/8
Detaljplan: FÖR FÖRSKOLA INTILL BOÄNGSVÄGEN 2018-09-24

Laga kraft: 2018-10-24
Genomf. start: 2018-10-24
Genomf. slut: 2028-10-24
Registrerad: 2018-11-02

0330-P2018/4
0330 BMK-2014/000602

Stadsplan: BRUNNBY INDUSTRIOMRÅDE Avregistrerad 1976-11-18
Senast ajourföring: 1991-01-11

03-77:172
0380 0380-PL 211

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Naturreservat: GREDELBY HAGAR OCH TRUNSTA TRÄSK 2018-11-21

Laga kraft: 2018-12-29
Registrerad: 2019-03-21

0330-P2019/8
NVR-ID/ÖVR-ID: 2050485
03LST KS-2018-538

Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2017-04-21 L1939:3028

12000000199185
Fornlämning Registrerad: 2006-09-12 L1941:9222

10030500480001
Fornlämning Registrerad: 2006-09-12 L1941:9265

10030500780001
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1939:4250

12000000212372
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1939:4383

12000000212378
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1939:4385

12000000212380
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1939:4319

12000000212374
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1939:4321

12000000212376
Fornlämning Registrerad: 2006-09-12 L1941:9349

10030500780002
Fornlämning Registrerad: 2006-09-12 L1942:133

10024800350002
Fornlämning Registrerad: 2006-09-12 L1943:9705

10024800400001
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1939:4320

12000000212375
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1939:4384

12000000212379
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1939:4386

12000000212381
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1939:4318

12000000212373
Fornlämning Registrerad: 2017-04-21 L1939:3029

12000000199186
Fornlämning Registrerad: 2006-09-12 L1942:132

10024800350001
Fornlämning Registrerad: 2006-09-12 L1943:6721

10024800370001
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1939:4322

12000000212377

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
OBEBYGGD LANTBRUKSENHET. (110)
379512-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av

2019



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING KNIVSTA GREDELBY 1:3 Sidan 4 av 6
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2020-07-02 13:25

TAXERINGSINFORMATON
registerfastighet.
Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
9 176 000 SEK 9 176 000 SEK 1390984 kvm
Ingående värden Värde Areal
Tomtmark 1 280 000 SEK
Skogsmark 7 100 000 SEK 97 ha
Skogsimpediment 2 000 SEK 1 ha
Åkermark 472 000 SEK 10 ha
Betesmark 322 000 SEK 20 ha
Övrig mark 10 ha
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-3013
KNIVSTA KOMMUN
741 75 KNIVSTA

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 88965422
Taxvärde Riktvärdeområde
670 000 SEK 330934
Värde före ev. justering Justeringsorsak
670 000 SEK
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
1000 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Självständig/Brukningscentru
m

Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 78039422
Taxvärde Riktvärdeområde
610 000 SEK 330934
Värde före ev. justering Justeringsorsak
610 000 SEK
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
1000 kvm Kommunalt/Enskilt

sommarv./Avlopp saknas
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Avstyckningsbar
Värderingsenhet betesmark 81881422
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
322 000 SEK 20 ha 3008
Värde före ev. justering Beskaffenhet
390 000 SEK (4) 30 % lägre avkastning och

kvalitet än normalt i
värdeområdet

Värderingsenhet åkermark 88401422
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
472 000 SEK 10 ha 3008
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
572 000 SEK (4) Sämre än normalt (3) Otillfredsställande
Värderingsenhet skogsimpediment 81880422
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
2 000 SEK 1 ha 306
Värde före ev. justering Beskaffenhetsklass
3 000 SEK
Värderingsenhet skog 81879422
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
7 100 000 SEK 97 ha 306
Värde före ev. justering Bonitet
8 600 000 SEK 6.9
Virkesförråd, barr Virkesförråd, löv Godhetsklass
190 kbm/ha 41 kbm/ha (C) Normal godhet
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, TOMTMARK (411)
379514-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
46 000 000 SEK 46 000 000 SEK 117345 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-3013
KNIVSTA KOMMUN
741 75 KNIVSTA

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet industrimark 81882422
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
46 000 000 SEK 330071
Areal Riktvärde tomtareal Riktvärde byggrätt
117345 kvm 400 SEK/kvm
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, DISTRIBUTIONSBYGGNAD (820)
379515-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING KNIVSTA GREDELBY 1:3 Sidan 5 av 6
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2020-07-02 13:25

TAXERINGSINFORMATON
0 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-3013
KNIVSTA KOMMUN
741 75 KNIVSTA

1/1 Med ägare jämställd Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, DISTRIBUTIONSBYGGNAD (820)
379516-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2019

Taxvärde Areal
0 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556036-2138
Vattenfall AB
VATTENFALL
169 92 STOCKHOLM

1/1 Ägare till byggnad å Övriga aktiebolag

Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
381065-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
374859 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-3013
KNIVSTA KOMMUN
741 75 KNIVSTA

1/1 Med ägare jämställd Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, RENINGSANLÄGGNING (821)
706057-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
4365 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-3013
KNIVSTA KOMMUN
741 75 KNIVSTA

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, ÖVRIG BYGGNAD FÖR
RADIOKOMMUNIKATION (443)
714996-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
152 000 SEK 152 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556430-0142
Telia Sverige AB
TELIASONERA SVERIGE AKTIEBOLAG
169 94 SOLNA

1/1 Ägare till byggnad å Övriga aktiebolag

Värderingsenhet industribyggnad värderad enl. produktionskostnadsmetoden 300395479
Taxvärde Justeringsorsak
152 000 SEK
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1996 1996
Återanskaffningskostnad Nybyggnadskostnad Tillbyggnadskostnad Saneringsmogen
462 000 SEK Nej
Bruttoarea Typ av byggnad Under byggnad

Mast Nej
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, ÖVRIG BYGGNAD FÖR
RADIOKOMMUNIKATION (443)
721216-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
138 000 SEK 138 000 SEK 0 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556421-0309
Telenor Sverige Aktiebolag
BOX 3081
169 03 SOLNA

1/1 Ägare till byggnad å Övriga aktiebolag

Värderingsenhet industribyggnad värderad enl. produktionskostnadsmetoden 300522001
Taxvärde Justeringsorsak
138 000 SEK
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1996 1996
Återanskaffningskostnad Nybyggnadskostnad Tillbyggnadskostnad Saneringsmogen
420 000 SEK Nej
Bruttoarea Typ av byggnad Under byggnad

Mast Nej

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
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ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Gemensamhetsanläggningar
KNIVSTA VRÅ GA:1
KNIVSTA GREDELBY GA:3
KNIVSTA GREDELBY GA:12
Samfälligheter Andel
KNIVSTA ÄRLINGHUNDRA ALLMÄNNING S:1 0,500 OFÖRM MTL
SIGTUNA ÄRLINGHUNDRA HÄRADSALLMÄNNING S:1 0,500 OFÖRM MTL

SKATTETAL
Skattetal Typ av skattetal
3/8 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Laga skifte, Littera: CB 1863-06-22 03-KNI-47
Ägoutbyte FIG5-18 1937-07-13 03-KNI-163
Laga skifte AV SAMF, Littera: B 1939-01-31 03-KNI-178
Gränsbestämning 1965-09-09 03-KNI-470
Fastighetsreglering 1980-05-20 03-80:227
Fastighetsreglering 1982-03-31 03-82:116
Fastighetsreglering 1983-07-27 03-83:363
Ledningsåtgärd 1986-11-14 03-86:373
Fastighetsreglering 1987-05-26 0380-87/26
Fastighetsreglering 1988-02-05 0380-88/7
Fastighetsreglering 1988-04-29 0380-88/37
Fastighetsreglering 1989-01-27 0380-88/145
Beslut om kommun- och församlingsindelning 1990-01-01 0380-90/6
Fastighetsreglering 1990-01-26 0380-89/118
Ledningsåtgärd 1990-02-09 0380-90/13
Fastighetsreglering 1990-03-16 0380-90/20
Ledningsåtgärd SE ÄVEN(AKT 0380-90/69) 1990-06-19 03-86:373
Fastighetsreglering 1991-04-30 0380-91/42
Fastighetsreglering 1993-03-11 0380-93/12
Fastighetsreglering 1994-07-08 0380-94/63
Ledningsåtgärd 1995-11-29 0380-95/79
Ledningsåtgärd 1997-11-19 0380-97/68
Fastighetsreglering 2001-07-18 0380-2001/98
Ledningsåtgärd 2003-04-03 0380-2002/149
Anläggningsåtgärd 2004-04-15 0330-03/45
Ledningsåtgärd 2006-04-11 0330-05/36
Anläggningsåtgärd 2007-01-29 0330-06/43
Fastighetsreglering 2007-04-11 0330-07/4
Fastighetsreglering 2008-06-04 0330-08/10
Fastighetsreglering 2010-03-19 0330-09/15
Fastighetsreglering 2010-10-19 0330-09/34
Fastighetsreglering 2011-05-05 0330-11/7
Fastighetsreglering 2011-08-31 0330-11/24
Inställd åtgärd eller förrättning 2011-12-02 0330-11/14
Särskild gränsutmärkning 2012-02-22 0330-12/2
Särskild gränsutmärkning 2012-07-04 0330-11/40
Registreringsbeslut 2012-10-04 0330-12/25
Fastighetsreglering 2013-05-14 0330-13/3
Fastighetsreglering 2013-10-10 0330-13/13
Fastighetsreglering 2014-05-14 0330-14/15
Särskild gränsutmärkning 2014-11-10 0330-14/24
Fastighetsreglering 2016-12-20 0330-16/29
Fastighetsreglering 2017-08-11 0330-2017/23
Ledningsåtgärd 2017-11-15 0330-2017/39
Fastighetsreglering 2017-11-29 0330-2017/55
Fastighetsreglering 2018-11-22 0330-2018/34
Fastighetsreglering 2020-01-17 0330-2019/44
Tekninska åtgärder Datum Akt
Övriga åtgärder ÅTERSTÄLLANDE AV GRÄNSMÄRKE 1994-06-14 0380-93/18

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
C-KNIVSTA GREDELBY 1:3 1975-06-02 03-75:432
UPPSALA GREDELBY 1:3 2003-01-07 0330-03/1

URSPRUNG
KNIVSTA GREDELBY 1:1
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

KNIVSTA GREDELBY 7:1 2015-03-03 2019-04-02 13:41 2020-07-01
Nyckel: 030049856
UUID: 909a6a48-ad0f-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Knivsta
Distrikt: Knivsta
Nr: 215112

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6624512.5 656907.4

AVSKILD MARK
Beteckning
KNIVSTA GREDELBY 7:2, 7:3, 7:4, 7:5, 7:6, 7:7, 7:8, 7:9, 7:10, 7:11, 7:12, 7:13, 7:14, 7:15, 7:16, 7:17, 7:18, 7:19, 7:20, 7:21, 7:22, 7:23, 7:24, 7:25, 7:26,
7:27, 7:28, 7:29, 7:30, 7:31, 7:32, 7:33, 7:34, 7:35, 7:36, 7:37, 7:38, 7:39, 7:40, 7:41, 7:42, 7:43, 7:44, 7:45, 7:46, 7:47, 7:48, 7:49, 7:50, 7:51, 7:52, 7:53,
7:54, 7:55, 7:57, 9:1, 10:1, 11:1, 12:1, 19:1
KNIVSTA SÄRSTA 6:1

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 10 204 kvm 0 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556045-2103
JM AB
169 82 STOCKHOLM
Fusion: 2000-12-14 Andel: 1/1

1/1 2001-02-14 01/2570

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: SPILLVATTENLEDNING MM 1973-09-26 73/12211
2 Avtalsservitut: RENVATTENLEDNING MM 1974-02-13 74/1459
3 Avtalsservitut: VÄG 1980-04-14 80/14957
4 Avtalsservitut: VATTENLEDNING 1981-11-26 81/52116
5 Avtalsservitut: VATTENLEDNING 1981-11-26 81/52117

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
Beskrivning: VILLA MM Förmån Avtalsservitut 01-IM3-46/1852.1
Beskrivning: VILLA Förmån Avtalsservitut 01-IM3-48/209.1
Beskrivning: VILLA MM Förmån Avtalsservitut 01-IM3-52/2360.1
Beskrivning: VILLA MM Förmån Avtalsservitut 01-IM3-52/2364.1
Beskrivning: VILLA MM Förmån Avtalsservitut 01-IM3-53/2235.1
Beskrivning: VILLA MM Förmån Avtalsservitut 01-IM3-53/2236.1
Beskrivning: VATTEN MM Förmån Avtalsservitut 01-IM3-65/2541.1
Beskrivning: VATTEN MM Förmån Avtalsservitut 01-IM3-65/2655.1
Beskrivning: SPILLVATTENLEDNING
MM

Last Avtalsservitut 03-IM1-73/12211.1

Beskrivning: RENVATTENLEDNING
MM

Last Avtalsservitut 03-IM1-74/1459.2

Beskrivning: VÄG Last Avtalsservitut 03-IM1-80/14957.1
Beskrivning: VATTENLEDNING Last Avtalsservitut 03-IM1-81/52116.1
Beskrivning: VATTENLEDNING Last Avtalsservitut 03-IM1-81/52117.1
AVLOPP Last Officialservitut 03-KNI-176.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: VÄSTRA GREDELBY OCH KNIVSTA SÅG 1987-02-10

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2008-04-30

0380-P87/18

Detaljplan: SÅGENOMRÅDET, GREDELBY 7:51 M FL 2006-06-29
Laga kraft: 2006-08-07
Genomf. start: 2006-08-08
Genomf. slut: 2016-08-07
Registrerad: 2006-08-28
Senast ajourföring: 2017-03-29

0330-P06/8

Stadsplan: BRUNNBY INDUSTRIOMRÅDE Avregistrerad 1976-11-18
Senast ajourföring: 1991-01-11

03-77:172
0380 0380-PL 211

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Övriga bestämmelser Datum Akt
Nybyggnadsförbud: 15 O 35 §§ BYGGNADSLAGEN Avregistrerad 1978-12-29

Giltig till: 1986-12-31
Senast ajourföring: 1987-11-06

03-G11:8

Delområde för andra anm.: FÖRLÄNGT 1980-12-29, FÖRLÄNGT OCH ÄNDRAT 1982-12-17,FÖRLÄNGT OCH ÄNDRAT 1984-12-14
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2006-09-12 L1943:9990

10024801540001

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, TOMTMARK TILL HELÅRSBOSTAD (210)
372223-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
1 600 000 SEK 1 600 000 SEK 10204 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556045-2103
JM AB
169 82 STOCKHOLM

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet småhusmark 65369422
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 600 000 SEK 330090 Trädgårdsanläggning saknas

helt
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
10204 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Självständig/Brukningscentru
m

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, RENINGSANLÄGGNING (821)
372225-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
0 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-3013
KNIVSTA KOMMUN
741 75 KNIVSTA

1/1 Med ägare jämställd Primärkommuner, borgerliga

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
KNIVSTA GREDELBY GA:3
Samfälligheter Andel
KNIVSTA ÄRLINGHUNDRA ALLMÄNNING S:1 2,500 OFÖRM MTL
SIGTUNA ÄRLINGHUNDRA HÄRADSALLMÄNNING S:1 2,500 OFÖRM MTL

SKATTETAL
Skattetal Typ av skattetal
2 3/8 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Sammanläggning 1947-06-17 03-KNI-256
Sammanföring 1952-10-07 03-KNI-323
Gränsbestämning 1965-05-24 03-KNI-475
Gränsbestämning 1965-09-09 03-KNI-470
Vägförrättning 1968-08-19 03-KNI-523
Fastighetsreglering 1973-01-05 03-73:21
Fastighetsbestämning 1973-01-05 03-73:20
Fastighetsbestämning 1974-01-11 03-74:24
Fastighetsbestämning 1975-01-16 03-75:58
Fastighetsreglering 1976-04-07 03-76:301
Fastighetsbestämning 1978-05-24 03-78:366
Anläggningsåtgärd 1979-05-08 03-79:271
Fastighetsreglering 1979-11-28 03-79:715
Fastighetsreglering 1980-05-20 03-80:227
Fastighetsreglering 1985-01-03 03-84:549
Fastighetsreglering 1988-02-05 0380-88/7
Fastighetsreglering 1988-04-29 0380-88/37
Fastighetsreglering 1989-01-27 0380-88/145
Fastighetsreglering 1992-12-02 0380-92/145
Fastighetsreglering 2001-07-18 0380-2001/98
Avlösning AVLÖSNING AV DELAKTIGHET I
ÄRLINGHUNDRA ALLMÄNNING

2008-06-05 0330-08/17

Tekninska åtgärder Datum Akt
Övriga åtgärder ÅTERSTÄLLANDE AV GRÄNSMÄRKE 1988-06-10 03-KNI-337

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
C-KNIVSTA GREDELBY 7:1 1975-06-02 03-75:432
UPPSALA GREDELBY 7:1 2003-01-07 0330-03/1
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 



 

 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Mellan Knivsta kommun, nedan kallad Kommunen, och JM AB (org.nr 556045-2103) nedan kallat 
Bolaget, har under förutsättning som anges i § 6 nedan träffats följande 

 
MARKANVISNINGSAVTAL 

 
§ 1. Markanvisning 
Kommunen har beslutat att till Bolaget anvisa del av fastigheten Gredelby 2:1 i Knivsta kommun. 
Området har preliminärt markerats med röd kantlinje i bifogad kartbild, bilaga 1 och benämns i det 
följande Fastigheten.  

Denna markanvisning innebär att Bolaget, under en tid av 36 månader från och med detta avtals 
undertecknande, har option att ensam förhandla med Kommunen om köpeavtal för Fastigheten. 
Markanvisningen är inte en utfästelse om försäljning. 

Markanvisningen medför även endast att Fastigheten, efter samråd med Kommunen, får tas i anspråk 
för mindre geotekniska och miljötekniska undersökningar som inte nämnvärt påverkar marken.  
Markanvisningen medför ingen exklusiv rätt att nyttja Fastigheten.  

§ 2. Avsiktsförklaring/mål 
Bolaget och kommunen är överens om att pröva ett bebyggelseförslag i form av ca 40 bostadsenheter i 
en detaljplan för fastigheten.  

§ 3. Detaljplan 
Detaljplanearbete pågår. Bolaget är medvetet om att pågående planarbete kan komma att resultera i att 
detaljplan ej upprättas. Skulle så bli fallet upphör detta avtal omedelbart att gälla utan särskild 
uppsägning. Parterna är i så fall överens om att gemensamt verka för ny markanvisning med 
jämförbart läge och volym.  

§ 4. Ekonomi 
4.1 Utredningskostnader 
Bolaget bekostar de utredningar (ex.vis buller, dagvatten)  som behövs för planläggningen och för att 
parterna ska kunna träffa köpeavtal.  

Bolaget ska erlägga avgifter i enlighet med gällande taxa. Sådana avgifter ingår inte i köpeskillingen 
vid Fastighetens överlåtelse enligt detta avtal. Bolaget ska träffa särskilt plankostnadsavtal med 
kommunen, varför plankostnad ej ska debiteras i samband med bygglov. 

 
4.2 Bygg- och anläggningskostnader 
Bolaget ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom Fastigheten. Detta 
avser den del av Fastigheten där köpeavtal tecknas. 

Kommunen ska svara för och bekosta projektering samt byggande av gator och parker på allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap. Parterna kan överenskomma om annat. 

Bolaget ska dock svara för och bekosta projektering samt genomförande av de återställande- och 
anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark till följd av Bolagets bygg- och 
anläggningsarbeten på Fastigheten. 

Köpeskillingen enligt § 4.3 inkluderar kommunens kostnader för anläggningar inom allmän plats, 
såsom gator och parker, men inte anslutning till vatten- och avlopp eller fjärrvärme. 

 

4.3 Marköverlåtelse 
Parterna ska träffa köpeavtal med villkor för exploatering när parterna tillsammans anser att ett sådant 
kan träffas, dock senast 36 månader efter detta avtals undertecknande och under förutsättning av att 
detaljplaneläggning har skett. Om detaljplanen inte vunnit laga kraft inom denna tid, och detta inte 
beror på Bolagets agerande, ska markanvisningen förlängas med 24 månader. 
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Köpeskillingen ska vara marknadsmässig och bestämmas med utgångspunkt i värdering utförd av 
opartisk och av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare. Köpeskillingen ska beräknas utifrån 
storleken på ljus och uppvärmd bruttoarea för bostadsändamål (”ljus BTA”). Vid ytberäkningen ska 
inte ytor för förråd, undercentraler och elskåp i bottenvåningen inräknas. 

 

§5. Markföroreningar 

Fastigheten saknar kända markföroreningar. För det fall att markföroreningar ändå påträffas gäller 
följande: 

Inom Fastigheten bekostar Bolaget den schaktning, fyllning och transport av rena massor som behövs 
för att exploateringen ska kunna genomföras. Kommunen ersätter Bolagets kostnader för sådana 
nödvändiga utredningar respektive schaktning, fyllning, transport och deponi som följer av 
föroreningar över känslig markanvändning som upptäcks inom Fastigheten. 

 

§ 6. Giltighet 

Detta markanvisningsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt från någondera parten om inte 
köpeavtal enligt § 1 och § 4.3 ovan träffats mellan Kommunen och Bolaget enligt § 4.3 alternativt 
parterna överenskommit om förlängning. 

 

 

* * * * *  

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

Knivsta den          /           2020 
 
För Knivsta kommun  För JM AB (publ.) 
kommunstyrelsen  
 
 
……………………………………  …………………………………… 
(Peter Evansson, ordförande)  ( ) 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
(Daniel Lindqvist, kommundirektör)  ( ) 
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Handläggare 
Stina Desroses 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-23 

Diarienummer 
KS-2020/724 

   
 

Kommunstyrelsen  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning – Lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service, Säkerhet och beredskap 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling 

daterad 2020-09-23. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreslagen ändring i kommunstyrelsens delegationsordning är gjord utifrån lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. För att tydliggöra arbetsfördelning och 
beslutsmandat har även ändringar gjorts inom området säkerhet och beredskap. Föreslagna 
ändringar återfinns i bifogad beslutshandling. 
 
Bakgrund 
Ändringar föreslås i kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt 3 Informationshantering 
och allmänna handlingar samt avsnitt 10 Säkerhet och beredskap. 
 
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, innehåller bestämmelser om 
krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. Lagen innebär 
att kommunen ska leva upp till vissa krav när det gäller tillgänglighet. Kommunen behöver ha 
en tillgänglighetsredogörelse som berättar om hur kommunen lever upp till lagen samt vilka 
undantag som finns kring tillgänglighet. Användarna ska ges möjlighet att rapportera om 
brister i tillgängligheten och erbjudas stöd om de behöver tillgängliga alternativ.  
 
Digital service som tillhandahålls av offentlig aktör ska så långt det är möjligt leva upp till 
kraven vad gäller tillgänglighet. I lagen finns dock undantag för oskäligt betungande 
anpassning. En offentlig aktör ska på begäran lämna ett skriftligt beslut när en begäran om 
tillgängliggörande av digital service helt eller delvis har avslagits. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen delegerar beslut om att neka begäran om tillgängliggörande av digital 
service för kommunstyrelsens verksamheter till kanslichef och kommundirektör enligt 
beslutspunkt 3.16 i bifogad beslutshandling. Nämnderna behöver fastställa motsvarande 
delegation för sina respektive verksamheter på eget håll. 
 
Justering av delegat vid gallringsbeslut 
Under avsnitt 3.6 i delegationsordningen har vid en tidigare revidering delegaten av misstag 
angetts som informationsförvaltare.  Detta har aldrig varit avsikten, utan delegationen 
föreslås gå till informationsägare. För tydlighetens skull rättas detta formellt.  
 
Säkerhet och beredskap 
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver även revideras för att tydliggöra 
arbetsfördelning och beslutsmandat inom området säkerhet och beredskap. 
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Avsnitt 10 behandlar säkerhet och beredskap. Punkt 10.1 har reviderats med tillägget om 
beslut om registerkontroll. Punkt 10.2 och 10.3 är nya ärenden i kommunstyrelsens 
delegationsordning. Föreslagna ändringar återfinns i bifogad beslutshandling. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-23 
Beslutshandling 2020-09-23 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Valnämnden 
 

 
 
 

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

Bedömningen är att föreslagna ändringar i delegationsordningen handlar om 
arbetsfördelning som inte har 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 



     
    

 

Handläggare     Rapport     Diarienummer 
Stina Desroses     Datum     KS-2020/724 
Allmänutredare    2020-09-23 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling daterad 2020-09-23. 

 

Förkortning av lag och justering av delegat 
Under punkt 3.6 ska delegaten vara informationsägare.  

Delegationsordningens lista över förkortningar av lagar och förordningar samt politiska instanser kompletteras med Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service, förkortning DOS-lagen. 

 

3. Informationshantering och allmänna handlingar 
  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan bestämmelse 
 
Delegat/kommentar 

 Tillgänglighet   

3.6 Gallring av handlingar som ej är upptagna i 
dokumenthanteringsplanen 

 Informationsägare  

3.16 Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för 
kommunstyrelsens verksamheter 

12 § DOS-lagen Kanslichef, kommundirektör 

 

 

  



     
    

 

10. Säkerhet och beredskap 
  

ÄRENDE 
 
Lagrum/annan bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 Säkerhetsskyddslagen   

10.1 Beslut om placering i säkerhetsklass och ansökan om 
registerkontroll* 

5 kap. 8, 15 §§ 
säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) 

Säkerhetsskyddschef, kanslichef, 
kommundirektör, HR-chef 

10.2 Beslut om säkerhetsskyddsavtal* 2 kap. 6 § 
säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) 

Säkerhetsskyddschef, biträdande 
säkerhetsskyddschef, kommundirektör 
 

10.3 Beslut om att fastställa säkerhetsskyddsanalys och 
säkerhetsskyddsplan* 

2 kap. 10,11 §§ PMFS 2019:2 Säkerhetsskyddschef, biträdande 
säkerhetsskyddschef, kommundirektör 
 

*Beslutet anmäls ej 
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Handläggare 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-24 

Diarienummer 
KS-2020/12 

   
 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens 
verksamheter 2020 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 

kommunstyrelsens verksamheter. 
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra ett bokslut och ta fram en årsprognos samt 
följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 2020. 
Per sista augusti är budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter 10,5 miljoner 
kronor och helårsprognosen visar på ett överskott på 2,4 miljoner kronor.   
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen är ålagd att redovisa verksamhetsberättelse och delårsbokslut samt 
årsprognos per augusti månad.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiseras sammanvägt med ett överskott på 2,4 
miljoner kronor. Bidragande faktorer till överskottet är dels budgetposterna 
kommunledningskontoret samt Knivstas del i Lönecentrum. Kommunledningskontoret 
redovisar ett överskott till följd av lägre lönekostnader samt kostnader för projekt. Den 
rådande situationen i samhället har medfört förändrade arbetssätt och prioriteringar vilket 
medfört att projekt inte blivit genomförda ännu. Budgetramen för Knivstas del i Lönecentrum 
är högre än årskostnaden 2020 samt att Knivsta förväntas få tillbaka 200 tusentals kronor då 
verksamheten prognostiseras med överskott. Budgetposten IT-nämnd samt verksamheten 
ekonomikontoret prognostiseras med större underskott. Ekonomikontoret har haft ökade 
kostnader för applikations- och integrationskonsulter vilket generar ett underskott för 
verksamheten. IT-nämnd som är Knivstas del av den gemensamma IT-nämnden 
prognostiseras med ett underskott på 1,5 miljon kronor vilket är en följd av fördyringar av 
projekt. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-24 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2020 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet handlar om att kommunstyrelsens verksamheter redovisar en bedömning kring hur 
väl målen kommer uppfyllas under året. Den ekonomiska uppföljningen i ärendet visar på 
den ekonomiska ställningen per augusti och en prognos för utfallet vid årets slut. Alla 
kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. När en nämnd inte förväntas ha en 
ekonomi i balans ska nämnden enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för 
ekonomi i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som 
berör barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 
 
 

Verksamhetsberättelse- och 
delårsbokslut för 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Antagen av xxx  
xx månad Delår 2020  
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Nämndens uppdrag 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för 
koncernledningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger. Styrelsen ska med 
helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Gällande lagstiftning, nationella 
mål och Agenda 2030 ligger som grund för hela verksamheten. 
Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd för fritid och 
kultur samt HR-, ekonomi- och kommunledningskontoret. Information och kommunikation, 
samordning/planering av verksamhetslokaler, styrning och ledning etc ingår i kommunstyrelsens 
ansvar. Är även verksamhetsnämnd för måltidsverksamheten samt de förvaltnings- och 
verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt någon annan nämnd. 
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Omvärldsbevakning 
Året som gått 

Våren och sommaren har präglats av det nya läget i världen utifrån Covid-19. Flera projekt och 
arbeten har fått senareläggas, samtidigt som det digitala arbetet fått extra fart. Nya verktyg för 
digitala möten har tagits fram och används idag i det dagliga arbetet. Flera medarbetare har givits 
möjlighet att arbeta på distans, så även inom Kontaktcenter. Det är glädjande att kunna 
konstatera att en stor del av arbetsuppgifterna går utmärkt att genomföra på distans. Även digital 
signering är infört. Arbete för att ta tillvara på de goda effekterna av vårens förändrade arbetssätt 
pågår. 
Kommunledningskontoret har även startat arbetet för ett e-arkiv och införandet kommer starta 
under hösten/vintern. Office 365 har införts på flera arbetsplatser och förenklat arbetet för 
många. Arbetet för digital tillgänglighet, som innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till 
digital offentlig service, pågår och en granskning har  genomförts. Måltidsverksamheten har tagit 
fram ett miljöbokslut för 2019 och arbetet med detta fortgår. 
Ekonomikontoret har uppgraderat ekonomisystemet under våren och under sommaren har 
upphandlingsverktyget implementerats. Vidare har arbete med att revidera kommunens mål och 
budget för innevarande år varit en extra uppgift utöver den ordinarie budgetprocessen. 
HR-kontoret har fortsatt värderingsarbetet genom fastställande av en Ledarfilosofi - en grund 
kring kommunens förväntningar på våra chefer, ett stöd vid chefsrekrytering samt bas för 
utvecklingsinsatser för våra befintliga chefer. Ett ytterligare stöd till våra chefer är den digitala 
Chefsportalen som lanserats under året. Detta möjliggör för chefer att lättare ”hitta lätt för att 
göra rätt” i sitt chefsuppdrag. 
Under våren 2020 har öppnandet av ishallen varit en stor utmaning. Covid- 19 har påverkat hur 
uthyrning och beläggning har kunnat göras. Detta gäller även scenkonstlokalen på CIK. Att hitta 
alternativa sätt att nå människor, och då framför allt ungdomar, under våren och sommaren med 
aktiviteter har skapat nya och innovativa arbetssätt. 

Framtiden 

Covid-19 kommer fortsätta påverka verksamheterna framöver och planering för detta pågår. 
Arbetet för ökad digitalisering fortgår och flera stora projekt är under hösten på gång. 
Kontaktcenter påbörjar ett projekt under hösten för att testa effekterna av en Chatbot. Arbete för 
ett digitalt arbetsrum pågår. 
En utredning om fördjupat samarbete inom Uppsala Län, C-tillsammans, väntas komma med 
förslag på lämpliga områden där fördjupat samarbete mellan kommunerna rekommenderas. 
En utredning avseende kommunkoncernens ekonomi, uppdrag och struktur har upphandlats och 
genomförts. Syftet med utredningen är optimera Knivsta kommunkoncern för att möta framtiden 
utmaningar. Utredningen presenteras under september månad och ska presentera 
rekommendationer. 
Ekonomin i kommunen är och har varit en osäkerhet genom hela pandemin. Under hösten har 
läget klarnat något genom bättre framtidsutsikter och ljusnande ekonomiska bedömningar från 
bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR). Ekonomin för kommunsektorn kommer 
dock vara fortsatt utmanande trots nya utlovade och beslutade statsbidrag från Regeringen och 
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Riksdagen. Den bakomliggande utmaningen är förenklat att färre ska försörja fler på grund av en 
åldrande befolkning. Det senare blir också en utmaning gällande kompetensförsörjningen för 
hela offentliga sektorn. 
För att möta kompetensförsörjningsutmaningen är Arbetsgivarvarumärket en del av möjligheten 
i att kommunicera med presumtiva medarbetare liksom att bibehålla goda interna krafter. Det 
finns dock ett stort intresse bland ungdomar för yrken inom samhällsnyttiga verksamheter liksom 
för hållbarhetsfrågor. Till det kommer att pandemin gjort att andra yrkesgrupper påverkats 
negativt och dessa söker sig till nya sektorer. Vår utmaning som arbetsgivare är att ta vara på 
detta intresse från ungdomar samt eventuellt nya kandidatgrupper och erbjuda bra arbetsmiljö 
och möjligheter till långsiktig professionell utveckling. Det kommer inte räcka med att rekrytera 
fler, utan det kommer även handla om att utveckla organisation och arbetssätt. 
Arbetet med en ny näringslivsstrategi påbörjas under hösten. Även en policy för social hållbarhet 
är under framtagande. Under våren stannade arbetet med Smartare KLK av, men har under 
hösten startats upp igen för att arbeta vidare med flertalet utvecklingsprojekt. 
Kultur och fritid har fortsatta utmaningar att hitta intäkter under rådande omständigheter där 
maxantalet för närvarande är 50 personer per arrangemang. Arbetet med att förnya och vitalisera 
ungdomsverksamheten under hösten 2020 kommer att ge spännande effekter och nya arbetssätt 
som kommer kommunen i helhet till nytta. Att CIK får helårseffekt 2021 och mer är i 
normaldrift kommer att ge möjlighet för förvaltningen att fokusera på frågor som inte kunnat 
prioriteras under 2020. 
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Kommunstyrelsens uppföljning av kommunfullmäktiges mål 
Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 
 

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse 

Målet bedöms delvis uppnås. Kostnadsutvecklingen per invånare är nedåtgående, låneskulden 
per invånare har planat ut och det finansiella resultatet överstiger det budgeterade resultatet. 

Indikator  Utfall 2018 Utfall 2019 Målsättning 2020 

Nettokostnad egentlig verksamhet, 
kr/inv  
 

 
 

56 861,49 61 534,64 
56 861 

Låneskuld per invånare  
  

 

83 753 94 645 75 000 

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

 
 

-2,05% 4,16% 

1,5% 

Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv 

Nettokostnadsnivån 2019 var högre än målnivån 2020. Den kostnadsnivå som prognosen 
indikerar för 2020 leder till att kostnaden kommer var över detönskade målvärdet, ca 59900 
kronor per invånare. Det är en lägre kostnad per invånare än utfallet 2019 på det viset är 
trendutvecklingen god. Målvärdet bedöms inte uppnås. 

Låneskuld per invånare 

Låneskulden, under årets första 8 månader har låneskulden ökat med 24 miljoner kronor i 
kommunens helägda bolag. Antalet invånare har ökat med 264 personer till 19099 invånare den 
31 juli 2020. Det innebär att ökningstakten för låneskulden har planat ut, det är dock inte 
tillräckligt för attnå målvärdet.Prognosen för låneskulden den 31 december är 94000 kr per 
invånare vid året slut. Målvärdet bedöms inte uppnås. 

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

Årets prognostiserade resultat är 22,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,9 procent av skatter, 
bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Vilket är över det budgeterade resultatet (9 miljoner 
kronor), Målvärdet bedöms uppnås. 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 

kostnad 
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Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse 

Målet bedöms inte uppnås. Nettokostnadsavvikelsen är inte möjlig att beräkna för 2020, baserat 
på tidigare år trend och resultat är det sannolikt att målnivån inte hade uppnåtts trots en god 
trendutveckling under 2020. Gällande medborgarundersökningen genomförs ingen mätning 
under 2020, förändringen de senaste 4 åren är marginell och sannolikt innebär det att ett nytt 
mätresultat kommer vara nära målvärdet. 

Indikator  Utfall 2018 Utfall 2019 Målsättning 2020 

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

 
 

7,19% 10,23% 
4% 

Nöjd Medborgar-Index - Helheten  
  

 

 54% 60% 

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

Nettokostnadsavvikelsen är inte möjlig att beräkna för 2020 eftersom det krävs data från övriga 
Sveriges kommuner etc. Utfallet finns att tillgå i augusti 2021. 
Trendutvecklingen senaste åren har varit negativ, det vill säga en ökande avvikelse mot 
standardkostnaden. Baserat på den historiska kostnadsnivån och den prognostiserade 
kostnadsutvecklingen för 2020 kommer målnivån om 4 procent över standardkostnaden rimligen 
inte att uppnås. 

Nöjd Medborgar-Index - Helheten 

Indikatorn nöjd-medborgar-index (helheten) hämtas från SCB:s medborgarundersökning. 
Knivsta kommun medverkade senast i medborgarundersökningen hösten 2019, Nöjd Medborgar-
Index - Helheten är ett samlat betyg på hur kommunens medborgare ser på de kommunala 
verksamheterna. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex(mellan 0 och 100). 
Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75, högre tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas resultat har 
legat stabilt (50-60) och har inte påvisat några statistiskt säkerställda skillnader under de senaste 
fyra åren (2015-2019), varför det är rimligt att tro att endast en mindre förändring av resultatet 
kommer ske vid nästa mätning. Knivsta genomför inte Medborgarundersökningen 2020, varför 
vi inte kan få aktuell data för denna indikator under året. 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 

kompetens tas tillvara 

 
 

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges mål är mätetal för arbetsgivarvarumärket avseende Knivsta kommun och 
går – helt eller delvis – att jämföra med andra kommuner. Då Kommunstyrelsen utgör 
arbetsgivare, utgör resultatet ovan hela Knivsta kommun. Attraktivitetsgraden mäts genom dels 
Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) och dels hur sjukfrånvaron förändras över tid. 
HME är en del i Medarbetarpulsen, som i sin tur är ett verktyg för utveckling och inte en 
traditionell medarbetarundersökning. Undersökningen sker på respektive enhet, och där sker 
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också analysarbetet och framställan av handlingsplan tillsammans med verksamhetens 
medarbetare. Medarbetarpulsen utgör tillsammans med regelbundna medarbetardialoger en 
viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet – att gemensamt reflektera och tillsammans sätta 
planer för en hållbar arbetsmiljö - liksom att den skapar underlag för utveckling av 
verksamhetens uppdrag. Avsikten är att Medarbetarpulsen sker två gånger per år, där höstens 
mätning sker i anslutning och som ett inspel till ordinarie verksamhetsplanering. Vid höstens 
mätning läggs även HME-frågor in, i syfte att kunna göra jämförelser i förhållande till övriga 
kommuner i Sverige. Medarbetarpulsens mätning sker dessutom ytterligare en gång under våren, 
i tid där mättillfället bäst passar den enskilda verksamheten och där mätningen lämnas ut av 
respektive chef. Vårens mätning ska ses som en uppföljning av höstens mätning, dvs av tidigare 
fastställd handlingsplan. 
En prognos för 2020 kommer att kunna tas fram under hösten efter att den 
kommungemensamma mätningen av MedarbetarPulsen genomförts och där även HME-frågorna 
inkluderats. Förutom HME-frågorna, tillkommer år 2020 frågeställningar kring upplevt stöd från 
chef gällande rådande pandemi samt hur arbetsinsatsen påverkats under denna period. Prognosen 
är dock att resultatet kommer vara sämre i såväl Medarbetarpulsen som Hållbart 
MedarbetarEngagemanng (HME), då förutsättningar för att utföra sitt uppdrag kraftfullt har 
påverkats inom ett flertal verksamheter på grund av rådande pandemi. 
Sjukfrånvaron har påverkats kraftfullt under rådande pandemi och prognosen för helår 2020 är 
att målsättningen inte kommer att kunna uppnås. 
Nedan beskrivs de olika indikatorernas prognos mer detaljerat. 

Indikator  Utfall 2018 Utfall 2019 Målsättning 2020 

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen - Motivationsindex  
 

 
 

80,4% 81% 
80% 

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen - Ledarskapsindex  
 

 
 

79,6% 81% 
80% 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
totalt, (%)  
 

 
 

6,7 6,9 
6 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex 

Motivationsindex (81 procent) ligger i nivå med övriga kommuner i länet. Vi  brottas med 
samma utmaningar kring personalomsättning och kompetensförsörjning. Värderingsarbetet med 
dess ytterligare förtydliganden med medarbetarprofil, ny modell av medarbetarsamtal samt 
fastställande av lönekriterier - samtliga med anknytning till våra värderingar Delaktighet, 
Engagemang och Tydlighet - har förhoppningsvis medverkat till den ökning som vi tidigare ser i 
indexet (från 80,4 procent år 2018). Ny partsgemensam utbildningssatsning avseende 
systematiskt arbetsmiljöarbete har startats upp under året och kommer bedrivas under en 
treårsperiod. Detta är en insats som troligtvis kommer ge positiv utveckling inom 
arbetsmiljöområdet genom den samsyn som skapas mellan chef och lokalt skyddsombud och 
därmed gagna medarbetare och chefer i deras strävan i att fortsatt gemensamt forma arbetsplatser 
som främjar prestation och hälsa. 
Ny mätning av Motivationsindex sker under hösten genom MedarbetarPulsen. Prognosen är att 
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Motivationsindex kommer landa under vår målsättning om 80 procent och detta beroende på den 
speciella situation vi har under året med pandemin. 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex 

Ledarskapsindex ligger på 81 %. I jämförelse med övriga kommuner i Uppsala län, kan det 
betraktas som ett gott resultat (2019 års mätning). 
Löpande satsning på ledarskapet i form av gemensam chefsutveckling fortsätter, med syftet att 
stärka det goda ledarskapet och stödja intern benchmark. För nya chefer finns Mentorprogram 
och för presumtiva chefer finns Aspirantprogram att tillgå i ett samarbete med andra kommuner. 
Dessutom har vi fem kommungemensamma chefsträffar under året, där en av dessa särskilt tar 
upp forskningsrön kring ledarskap och där det även ges tillfälle till gemensam reflektion. Övriga 
chefsträffar har olika teman beroende på vilket behov som finns vid just det tillfället. Gemensamt 
för alla är att skapa en samsyn i angelägna frågor - för kommunens uppdrag generellt och 
ledarskapsfrågor specifikt. 
Den strukturerade chefsintroduktionen har under året utvecklats till Chefens SnabbIntroduktion 
(CSI), vilken innehåller det viktigast en chef i Knivsta kommun behöver känna till under sin 
första tid gällande baskunskaper inom områdena: styrning och ledning, redovisning, 
upphandling, HR-processer, kommunikation, arkiv, dataskydd, allmän handling, juridik och 
säkerhet.  Denna introduktion – tillsammans med Kompetensduschar som ges under året – bidrar 
till en ökad tydlighet kring chefens roll knutet till medarbetar- och ledarskapet. Utöver detta har 
även en Ledarfilosofi framställts under året, som har sin bas från våra gemensamma värderingar 
och forskningen om Transformativt ledarskap. Denna visar tydligt på hur vi ser på ledarskapet 
och ger stöd i såväl rekrytering av nya chefer som utvecklingsinsatser för befintliga chefer. 
Ny mätning av Ledarskapsindex sker i samband med årets MedarbetarPuls. Prognosen för 
Ledarskapsindex är att nivån inte kommer uppnås detta år. Detta främst med tanke på den 
pandemisituation som vi lever i och som ställer särskilt stora krav på våra chefer och deras 
ledarskap. Många beslut som chefer behövt fatta har inte alltid varit populära, vilket kan tänkas 
påverka Ledarskapsindex i en negativ riktning. 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 

Måttet beskriver den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (procent) av 
den tillgängliga ordinarie arbetstiden och avser samtliga medarbetare inom Knivsta kommun. År 
2019 låg Knivsta lägre än Uppsala län, däremot högre än liknande kommuner och dessutom 
riket. Målet för 2020 är satt till en sjukfrånvaro på max 6 procent att jämföra med 6,9 procent 
som utfall för 2019. Upparbetade rutiner och verktyg samt stöd av interna och externa parter för 
eventuella åtgärder finns att tillgå inom arbetet med arbetsmiljöfrågorna inom kommunen. 
Per den 31 augusti 2020 är den totala sjukfrånvaron 7,5 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron 
har ökat jämfört med helåret 2019 (6,9 procent). Ökningen gällande sjukfrånvaron för hela 
kommunen kan till stor del förklaras av coronapandemin som brutit ut under denna period och 
som i sin tur lett till fler sjuktillfällen. Flera av våra medarbetare har uppdrag där de möter 
många människor, och det är naturligt att utsättas för smitta. Hittills under 2020 är det Vård- och 
omsorgskontoret (9,3 procent), Utbildningskontoret (7,8 procent) och Kultur- och Fritidskontoret 
(6,2 procent) som har högst andel sjukfrånvaro, vilket är föga förvånande under rådande pandemi 
och knutet till deras respektive uppdrag. Bygg- och Miljökontoret med 8,4 procents sjukfrånvaro 
har markant sänkt sin andel från ett tidigare högre tal för helåret 2019 (11,4 procent), där 
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sänkningen är en konsekvens av ett målmedvetet arbete med arbetsmiljöfrågorna som givit 
positiv utveckling och där nuvarande nivå inte har direkt anknytning till rådande pandemi. 
Övriga verksamheter har sänkt sjukfrånvaro under perioden. 
Långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar) har minskat med från 38,6 procent till 32,4 procent) i 
förhållande till helåret för 2019. Detta kan förklaras med att de verksamheter som inte drabbats 
av större sjukfrånvaro under årets pandemi, har minskat sin sjukfrånvaro markant. En förklaring 
kan vara att dessa verksamheter har haft större möjligheter att arbeta på distans och därmed inte 
konfronterats med smitta i samma utsträckning, dels inom arbetsplatsen med färre 
arbetskamrater på plats och dels minskad kontakt via resvägen till och från arbetet. 
En prognos för kommande period är svår att uppskatta, då pandemins utveckling i dagsläget är 
oviss. Vi kan däremot konstatera att målet om 6 procents sjukfrånvaro inte kommer uppnås.. 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter 

och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

 
 

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse 

Enkäten ”Ung livsstil” genomfördes 2019 där arbetet med resultatet fortsätter under 2020. Under 
hösten 2020 kommer också medborgardialog kring trygghet att riktas särskilt till ungdomar. 
Resultatet för företagsklimatet kommer först i april 2021 och det är idag svårt att veta hur 
pandemin har påverkat. På grund av pandemin har planerat arbete för att nå fler 
överenskommelser om IOP inom de sociala verksamheterna inte kunnat genomföras. Prognosen 
är därmed att indikatorn inte kommer att uppnås under 2020. 
Målet bedöms delvis uppnått. 

Indikator  Utfall 2018 Utfall 2019 Målsättning 2020 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) -
 Totalt, NKI  
 

 
 

67,81 70,49 
73 

Idéburet-offentliga partnerskap  
  

 

2  4 

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

 
 

 19,6 % 

20 % 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: 
brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt 
serveringstillstånd. 
Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa 
myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad 
gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får 
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också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som 
ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). Knivstas resultat i Företagsklimat enl. ÖJ 
har ökat sedan 2017 och prognosen var att nå målet 73 vilket motsvarar riket och liknande 
kommuners resultat under 2019. 
Prognos - Utfall 2020 presenteras av SKR i april 2021. Det är svårt att bedöma hur/om pandemin 
kommer påverka företagens bedömning av kommunens service. Prognosen för indikatorn blir att 
den endast delvis kommer kunna uppnås. 

Idéburet-offentliga partnerskap 

Ett IOP-avtal bygger på att en eller flera idéburna och offentliga aktörer, på den idéburna 
aktörens initiativ, gemensamt identifierar en samhällsutmaning där alla parter vill bidra till en 
lösning. Idén med IOP tar avstamp ifrån att de idéburna organisationerna bidrar med mervärden 
som inte är möjliga att varken upphandla eller skapa i den offentliga aktörens verksamhet i egen 
regi. I Knivsta kommun finns idag en överenskommelse om IOP. Målet är 4. På grund av 
pandemin har planerat arbete för att nå fler överenskommelser om IOP inom de sociala 
verksamheterna inte kunnat genomföras.  Prognosen är därmed att indikatorn inte kommer att 
uppnås under 2020. 

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

Ungas möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen mäts med 
folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år, där elever i årskurs 9 skattar sina 
möjligheter på en skala. Färre ungdomar i Knivsta ansåg 2019 att de hade bra möjligheter att föra 
fram åsikter i kommunen jämfört med 2017 och 2015. Pojkar upplever att de har större 
möjligheter att påverka jämfört med flickor. Yngre elever (årskurs 7) upplever större 
påverkansmöjligheter. 
En applikation för ungdomar har tagits fram av kultur -och fritidskontoret som avser öka 
möjligheten att påverka ytterligare i ett projekt kopplat till appen, med start hösten 2020. 
Enkäten ”Ung livsstil” genomfördes 2019 där arbetet med resultatet fortsätter under 2020. Under 
hösten 2020 kommer också medborgardialog kring trygghet att riktas särskilt till ungdomar, där 
feriearbetande ungdomar också är med i arbetat med att ta fram frågor till medborgardialogen. 
Med de insatser som gjort och planeras under året är prognosen att målet för indikatorn kommer 
att nås. Nytt mätvärde för indikatorn tas fram vartannat år och resultatet kommer först 2021. 

Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och 

meningsfull fritid 

 
 

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse 

Centrum för idrott och kultur har öppnat och borde påverka resultatet positivt. Dock har 
verksamheten påverkats negativt av pandemin som inneburit restriktioner och osäkerhet. 
Ett systematiskt arbete pågår för att skapa en lägesbild av tryggheten inom kommunen. En viss 
ökad oro har uppmärksammats under våren. Flera åtgärdsplaner har tagits fram och arbetet 
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fortgår under året. 

Indikator  Utfall 2018 Utfall 2019 Målsättning 2020 

Andelen unga som känner sig 
trygga på ungdomens hus, 
fritidsgård eller liknande  
 

 
 

 88,2 % 

89 % 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och 
motionsanläggningar  
 

 
 

 66 
65 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur  
  

 

 57 52 

Andelen unga som känner sig trygga på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 

Ungas upplevelse av trygghet på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande mäts med 
folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år, där elever i årskurs 9 kan svara om de 
alltid eller oftast känner sig trygga. En majoritet av ungdomarna i Knivsta uppgav 2019 att de 
känner sig trygga på fritidsgård eller liknande, men betydligt färre flickor än pojkar håller med 
om detta. Många svarar dock att de inte vistas på fritidsgården. 
Det strategiska trygghetsarbetet i Knivsta kommun sker främst genom ledningsgruppen 
kommun-polis-räddningstjänst och i arbetsgruppen SSPF (skola, socialtjänst, polis, 
fritidsverksamhet). Aktuell lägesbild Knivsta har varit igång sedan mars 2019 och 2020 har 
antalet verksamheter som rapporterar in i lägesbilden ökat. En orsaksanalys av problemområden 
som identifierats 2019 och 2020 har genomförts och resulterat i åtgärdsplaner. Åtgärderna följs 
upp under höstterminen 2020. Under hösten genomförs en utbildningsinsats kring orsaksanalyser 
för samverkande aktörer i trygghetsarbetet. Under våren har det rapporterats om en ökad social 
oro som kan påverka ungdomars upplevelse av trygghet generellt negativt. Prognosen är därför 
att målet för indikatorn inte kommer att uppnås. Nytt mätvärde tas fram vartannat år och 
resultatet kommer först 2021. 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Knivsta har sedan 2007 deltagit 
vartannat år och medverkade senast hösten 2019. Nöjd Medborgar-Index - Idrotts - och 
motionsanläggningar bygger på medborgarnas syn på öppettider vid kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar, samt belysning 
i motionsspår. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 
och 100. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas 
resultat inom detta frågeområde har legat stabilt och har inte påvisat några statistiskt säkerställda 
skillnader under de senaste fyra åren (2015-2019). Kommunens verksamheter har under de 8 
första månaderna av 2020 påverkats negativt av Covid-19-pandemin. Samtidigt har centrum för 
idrott och kultur (CIK) öppnat sedan den senaste Medborgarundersökningen, vilket är rimligt att 
anta kommer påverka detta betyg positivt och prognosen blir därför att målet för indikatorn 
kommer att uppnås under 2020. Noteras bör att Knivsta inte kommer delta i 
Medborgarundersökningen 2020, varför vi inte kan få aktuell data för denna indikator under året. 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Knivsta har sedan 2007 deltagit 
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vartannat år och medverkade senast hösten 2019. Nöjd Medborgar-Index - Kultur bygger på 
medborgarnas syn på biblioteksverksamheten, utställnings- och konstverksamheten, 
teaterföreställningar och konserter. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka 
kan variera mellan 0 och 100. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som 
”mycket nöjd". Knivstas resultat inom detta frågeområde uppvisade 2019 ett signifikant högre 
betygsindex jämfört med 2017. Kommunens verksamheter har under de 8 första månaderna av 
2020 påverkats negativt av Covid-19-pandemin. Samtidigt har centrum för idrott och kultur 
(CIK) öppnat sedan den senaste Medborgarundersökningen, vilket är rimligt att anta kommer 
påverka detta betyg positivt och prognosen blir därför att målet för indikatorn kommer att uppnås 
under 2020. Noteras bör att Knivsta inte kommer delta i Medborgarundersökningen 2020, varför 
vi inte kan få aktuell data för denna indikator under året. 

Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa 

 

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse 

Flera verksamheter, som exempelvis Familjecentralen, Elevhälsan och Kultur- och fritid, arbetar 
kontinuerligt med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. Våren har präglats av pandemin, 
vilket kan påverka hälsan hos unga och vuxna negativt men är svårbedömt i dagsläget. 
Under våren har det rapporterats om en ökad social oro som kan påverka ungdomars bruk av 
alkohol eller narkotika negativt. Tidigare år har det i Knivsta legat på en stabil låg nivå avseende 
bruket av narkotika i årskurs 9. 

Indikator  Utfall 2018 Utfall 2019 Målsättning 2020 

Ohälsotal, dagar  
  

 

17,4 16,61 17 

Andel vuxna som skattar sin hälsa 
som bra  
 

 
 

 76 % 
76 % 

Andel elever i åk 9 som skattar sin 
hälsa som bra  
 

 
 

 66 % 
70 % 

Andelen elever i åk 9 som aldrig 
brukat narkotika  
 

 
 

 93,8 % 
94 % 

Ohälsotal, dagar 

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under 
en 12-månadersperiod. Resultat för föregående år publiceras i januari. Antal utbetalda dagar med 
sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ 
aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till 
antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16-64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, 
t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag. Statistiken hämtas från Kolada och gäller 
Knivsta kommun geografiskt. Knivsta kommun ligger enligt uppgift från 2019 lägre än både 
riket och liknande kommuner. Vi ser också för Knivsta en positiv utveckling där ohälsotalet 
minskat de senaste tre åren. I och med de särskilda förutsättningarna med pandemin under 2020 
är det svårt att uttala sig om ohälsotalets utveckling. Då målet för indikatorn ligger på ett 
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ohälsotal på 17 bedöms indikatorn kunna uppnås, utifrån idag tillgänglig information. 

Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra 

Självskattad hälsa hos vuxna (18-84 år) mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa var 
fjärde till var femte år, senast 2017. Ett randomiserat urval av den vuxna befolkningen får skatta 
sitt hälsotillstånd som bra eller dåligt på en skala. Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra låg 
2017 i linje med länet. Kvinnor skattade sin hälsa sämre än män. 
Verksamheter som exempelvis Familjecentralen, Lyckträffen, Kultur- och fritid arbetar 
kontinuerligt med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter för familjer, vuxna och äldre. 
Pandemin under 2020 och de ekonomiska konsekvenserna med ökad arbetslöshet bedöms 
påverka hälsan hos den vuxna befolkningen negativt. Prognosen är att indikatorns mål om att 
bibehålla mätvärdet om 76 % inte kommer att kunna uppnås utifrån de särskilda förutsättningar 
som gäller i pandemins spår. Nästa mätning genomförs 2022 och resultatet kommer först då. 

Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra 

Självskattad hälsa hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år 
där elever i årskurs 9 skattar sin hälsa som bra eller dålig på en skala. Andel elever som skattar 
sin hälsa som bra har minskat i årskurs 9. I årskurs 7 och 2 på gymnasiet har andelen elever som 
skattar sin hälsa som bra eller mycket bra i stället ökat 2019. Den totala trenden de senaste åren 
är sjunkande. En högre andel pojkar skattar sin hälsa som bra jämfört med flickor. 
I kommunen arbetar bland annat verksamheter som Elevhälsan, Hälsoäventyret, 
Familjecentralen, Kultur- och fritid kontinuerligt med hälsofrämjande aktiviteter för ungdomar 
samt familjer. Året 2020 har präglats av en pandemi och ett osäkert ekonomiskt läge, vilket kan 
påverka resultatet för indikatorn negativt. Prognosen är att målet för indikatorn inte kommer att 
nås. Nytt mätvärde tas fram vartannat år och resultatet kommer först 2021. 

Andelen elever i åk 9 som aldrig brukat narkotika 

Narkotikabruk hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung där elever i 
årskurs 9 får uppge om de någon gång brukat narkotika eller inte. Indikatorn mäter den andel av 
elever i årskurs 9 som uppger att de aldrig brukat narkotika och målet är att andelen ska öka. Det 
är en stabilt låg andel av elever i årskurs 9 som aldrig brukat narkotika sedan 2015. 
Inom SSPF-samverkan identifieras riskperioder för ungdomars bruk av alkohol, såväl som 
narkotika Personal inom skola och socialtjänsten har deltagit i en fördjupningsutbildning om 
cannabis och har nu möjlighet att fungera som ambassadörer i det förebyggande arbetet. Aktuell 
lägesbild Knivsta har varit igång sedan mars 2019 och följer bland annat utvecklingen av 
händelser bland ungdomar kopplat till alkohol och narkotika. Under våren 2020 har det 
rapporterats om en ökad social oro som kan påverka ungdomars bruk av alkohol eller narkotika 
negativt. I och med de särskilda förutsättningarna med pandemin under 2020 är det svårt att 
uttala sig om narkotikabrukets utveckling. Pandemin ger till exempel effekter som minskad 
tillgång till narkotika vilket kan göra att färre ungdomar väljer att testa narkotika. Dock kan en 
ekonomisk kris ha negativa effekter på bruket av alkohol och narkotika generellt i samhället. 
Prognosen är att utfallet kommer att vara i stort sett oförändrat. Nytt mätvärde tas fram vartannat 
år och resultatet kommer först 2021 
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Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk 

hållbarhet optimeras. 

 
 
 

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse 

Under året har stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy tagits fram. Den, tillsammans med 
den stadsutvecklingsstrategi (SUS) som är under arbete, kommer att verka som fortsatt stöd och 
vägledning i kommunens arbete med (bland annat) målet om funktion och ekologisk hållbarhet. 

Indikator  Utfall 2018 Utfall 2019 Målsättning 2020 

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året, antal/1000 
inv  
 

 
 

17,15 0 

9 

Färdigställda bostäder i småhus 
under året, antal/1000 inv  
 

 
 

3,31% 1,22% 
2,5% 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv 

Uppgift saknas. 

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv 

Uppgift saknas 

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse 

Knivsta kommun kommer inte delta i Medborgarundersökningen 2020, varför aktuell data för 
denna indikator inte kommer finnas under året. 
Andelen ekologiskt har ökat något under första halvåret, detta trots anpassningar utifrån 
pandemin. 

Indikator  Utfall 2018 Utfall 2019 Målsättning 2020 

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete  
  

 

 56 61 

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%)  
 

 
 

22%  
24% 
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Indikator  Utfall 2018 Utfall 2019 Målsättning 2020 

Utsläpp till luft av växthusgaser 
totalt, ton CO2-ekv/inv.  
 

 
 

4,25 4,52 
4 

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Knivsta har sedan 2007 deltagit 
vartannat år och medverkade senast hösten 2019. Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete bygger på 
hur kommunens medborgare ser på de kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna 
leva miljövänligt. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 
0 och 100. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas 
resultat har legat stabilt och har inte påvisat några statistiskt säkerställda skillnader under de 
senaste fyra åren (2015-2019), varför det är rimligt att anta att det inte kommer bli någon större 
förändring av resultatet under 2020 heller. Kommunens verksamheter har under de 8 första 
månaderna av 2020 påverkats negativt av Covid-19-pandemin, vilket gör det ännu mindre troligt 
att målet med indikatorn kommer uppnås under året. Noteras bör att Knivsta inte kommer delta i 
Medborgarundersökningen 2020, varför vi inte kan få aktuell data för denna indikator under året. 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 

Under perioden januari till och med juni har ekologiskt legat på 24% mätt i kronor och 30% i 
kvantitet. Ett något lägre inköp under en period 1:a halvåret har skett på grund av anpassning 
utifrån corona restrektioner. Värdena är trots det relevant för hela året. 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 

Inga uppgifter finns till delårsbokslutet. 
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Måluppföljning nämnd 
I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter 

och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

Att öka och underlätta samarbeten med olika kultur- och fritidsaktörer i syfte att utveckla 

utbudet lokalt och göra det attraktivt för dem att etablera sig och verka i Knivsta 

 
 
 
 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Med anledning av Corona är målet inte uppnått och bedöms inte kunna uppnås. De flesta aktörer 
ställde in och avbokade inplanerade samarbeten och evenemang under våren vilket är trenden 
inför hösten också. 

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 

Jämf. 
kom

mune
r 

Riket  
Utfall 
Delår 
2020 

Utfall 
2020 

Mål 
2020 

Progn
os 

Andelen av 
aktörer som 
anger hög grad 
av nöjdhet i 
samarbetet 
med kultur och 
fritid ska vara 
minst 75%.  
 

 
 

  
 

     

 
 

  75  

Öka antalet 
samarbeten 
med 10% 
jämfört med 
2019  
 

 
 

  
 

56     

 
 

30  61  

Andelen av aktörer som anger hög grad av nöjdhet i samarbetet med kultur och fritid ska 
vara minst 75%. 

Mätning genomförs i december 2020. 

Öka antalet samarbeten med 10% jämfört med 2019 

Antalet samarbeten har minskat under första delen av 2020 med anledning av Corona  De flesta 
aktörer ställde in och avbokade inplanerade samarbeten och evenemang. 
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Ta tillvara, samarbeta och tydliggöra folkbildningens, det fria kulturlivets samt 

civilsamhällets insatser och kommunens uppdrag för dem. 

 
 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

De digitala och fysiska möjligheterna för samarbeten ökar medan möjligheten att genomföra 
dem begränsas med anledning av Corona. 

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 

Jämf. 
kom

mune
r 

Riket  
Utfall 
Delår 
2020 

Utfall 
2020 

Mål 
2020 

Progn
os 

Öka antalet 
möjligheter och 
kontaktytor för 
initiativtagare.  
 

 
 

  
 

9     

 
 

12  13  

Andelen 
bemötta initiativ  
 

 
 

  
 

100 %     
 
 100 %  100 %  

Öka antalet möjligheter och kontaktytor för initiativtagare. 

Knivsta centrum för idrott och kultur, digitala möten samt appen Ung i Knivsta innebär en ny 
kontaktyta och möjlighet för initiativtagare 2020. 

Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa 

Att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla invånare och bidra till ökad 

fysisk och psykisk hälsa. 

 
 
 

Prognos måluppfyllelse 

  

Analys 

Med fler lokaler och med en bättre logistik och planering för dessa med ett nytt bokningssystem 
optimerar vi användandet på ett bättre sätt än 2019. Vi har trots pandemin ökat nyttjandegraden i 
våra anläggningar och intäktssidan. Observera att vi ser på olika perioder på året men att det 
visar ändå att målet blir uppfyllt, höstterminen 2019 i jämförelse med våren 2020, detta gör vi då 
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jämförelsen ska innehålla samtliga sporthallar. 
  

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 

Jämf. 
kom

mune
r 

Riket  
Utfall 
Delår 
2020 

Utfall 
2020 

Mål 
2020 

Progn
os 

Öka antalet 
tillgängliga 
timmar för 
kommunens 
invånare i 
befintliga 
anläggningar 
jämfört med 
2019.  
 

 
 

  
 

9 236     

 
 

8 376 18 64
8 

18 64
8  

Öka 
nyttjandegrade
n i kommunens 
anläggningar 
jämfört med 
2019.  
 

 
 

  
 

85 %     

 
 

80 %  100 %  

Öka nyttjandegraden i kommunens anläggningar jämfört med 2019. 

Med pandemin rådande under 2020 och totalet ökade antalet anläggningar blir jämförelsen 
klurig. Scenkonstlokalen har inte blivit bokad i den utsträckning som tänkt i och med corona. Det 
vi ser att det ökade antalet anläggningar har bidragit med är att fler, mindre föreningar har fått 
plats för sina verksamheter på ett bättre sätt än tidigare. VI ser också en ökad närvaro av 
spontanidrott främst från familjer som använder våra anläggningar och spontan bokar på ett 
annat sätt än innan då det numera finns möjlighet. 



Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 20(29) 

Uppdrag 
Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild 

Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för 
en långsiktig ekonomi i balans 

Kommunens kostnader ska minska med 20 miljoner 
kronor under perioden 2019-2022 

Förändringsarbete – organisation och arbetssätt ligger i 
fokus liksom att integrera målen från Agenda 2030 i 
beslut och arbete 

Knivsta kommun ska arbeta för att uppnå målen i 
Agenda 2030. 
Förändringsarbetet ska leda till effektivare 
arbetsprocesser och ökat användande av ny teknik. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad 
lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till minskade 
lokalkostnader om 10 miljoner kronor under perioden 
2019-2022 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad 
plastanvändning och giftfri förskola 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

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

Hållbar stadsplanering 

Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans 

Kommunfullmäktiges uppdrag innebär att kostnadsläget ska minska med 20 miljoner kronor i 
fasta priser från ingången av 2019. Ett arbete för att effektivisera, förenkla och se över 
ambitionsnivåer fortskrider, dock har pandemin bromsat upp en del arbete under våren. 
Ett exempel på hur arbetet fortskrider är när vakanser uppstår, då sker en behovsanalys över 
nuläge och framtiden, kan uppdraget lösas på annat sätt? Dialoger förs med kommunerna inom 
länet (exempelvis C-tillsammans), gemensamma upphandlingar (Uppsam) etc. 
Projektet med RPA, Robotic Process Automation, fortsätter. Projektet väntas övergå till en 
"vanlig" verksamhet som ska stödja verksamheter att implementera arbetssättet och utveckla nya 
RPA processer. Planering för AI, artificiell intelligens, har startat inom Kontaktcenter, chatbot 
väntas införas under hösten 2020. 
I den reviderade budgeten för 2020 har krav på ytterligare ekonomiska förändringar ställts om 
totalt 9,3 miljoner kronor mot kommunens nämnder. Under kommunstyrelsen sker bland annat 
en förändring i kansliet och en effektivare fordonshantering. 
Utbildningsnämnden har utifrån nya förutsättningarna bland annat genomfört förändringar i barn 
och elevpengen, men även nytt it-system väntas leda till effektivare arbetsprocesser. 
Under 2019 uppskattades den ekonomiska effekten av beslut till 9,6 miljoner kronor. Den 
reviderade budgeten 2020 ska leda till 9,3 miljoner kronor i lägre kostnadsnivå, det vill säga 
målet att genomföra förändringar som leder till 20 miljoner kronor i fast priser är inom räckhåll. 
 

Förändringsarbete – organisation och arbetssätt ligger i fokus liksom att integrera målen 
från Agenda 2030 i beslut och arbete 

Förändringsarbetet har av naturliga skäl stannat av något under pandemin, de processer som ändå 
har startats fortlöper. Under hösten väntas förändringsarbetet återigen få högsta prioritet. 
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Förbättringsarbeten pågår kontinuerligt och flera åtgärder har genomförts under året. 
Arbetsprocesser och organisation har setts över inom Kommunledningskontoret, som exempelvis 
administrativ service, stabsgruppen, Kontaktcenter och lokalförsörjningen. Digitalisering och 
användande av ny teknik är ett förändringsarbete som alla verksamheter arbetar med som en del 
av den ständiga verksamhetsutvecklingen. Inom Kommunledningskontoret pågår sedan tidigare 
utvecklingsarbetet Smartare vardag, som arbetar med digitalisering, effektivisering och 
samordning. Smartare KLK bedrivs också, detta i syfte att bättre fånga idéer, hitta 
utvecklingsområden, arbeta över gränser och starta innovationsprojekt. 
I och med kommunens nya externa webbplats knivsta.se utfördes ett stort arbete med att ta fram 
ännu fler e-tjänster. 
Införandet av Office 365 pågår. Ett införande av Office 365 innebär även en minskad belastning 
på gemensamma filareor och på e-postservern. Arbetet förenklar för många och detta är en del i 
arbetet för ett framtida digitalt arbetsrum där även ett nytt intranät inkluderas. 
En gemensam telefoniplattform har upphandlas av IT-centrum för fem kommuner, ny leverantör 
implementeras december 2020. Detta ger förutsättningar för ett tätare samarbete mellan 
kommunernas Kontaktcenter. 
Under hösten 2020 kommer en chatbot (AI) att introduceras och kommer att öka tillgängligheten 
för kommuninvånarna. Knivstaförslaget har implementerats och är i drift. Medborgarrådet har 
lanserats. Genom digitala enkäter kan vi fånga synpunkter från ett stort antal kommuninvånare. 
Denna breda bild kan kompletteras genom fördjupade fokusråd i utvalda frågor. 
Knivsta kommun har anmält sig till projektet REDI (Resfria digitala möten i offentlig sektor), 
som finansieras av Energimyndigheten. Målet med deltagandet är att öka andelen digitala möten 
i organisationen. 
Ny teknik för digitala möten har tagits fram liksom digital signering. 
Måltidsverksamheten har tagit fram ett miljöbokslut. 
Projekt inom RPA, Robotic Process Automation, syftar till att automatisera utvalda 
arbetsuppgifter för att frigöra tid till kvalitativa uppgifter och service. 
Kommunen bedriver även ett innovationsprojekt, Mosaik, vilket syftar till att implementera en 
innovationskultur i Knivsta kommun. 
Samtliga 17 mål inom ramen för Agenda 2030 berör på ett eller annat sätt kommunens 
verksamheter. Agendan utgör en bas för det strategiska arbetet och är en återkommande punkt på 
ledningsmöten. En utbildning för politik och tjänstemän är planerad till hösten. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Utmaningen kring uppdraget ligger i att kommunen är bunden av tidigare beslut om nya lokaler 
samt långa hyreskontrakt vilket innebär små möjligheter att påverka lokalbudgeten. Målbilden 
om en ökad lokaleffektivitet har skapat en stor restriktivitet kring nya lokaler och 
verksamhetsanpassningar som kan bli hyreshöjande. En samsyn finns inom förvaltningen om att 
nyttja befintliga lokaler så effektivt som möjligt. 
I januari 2020 upphävde kommunstyrelsen sitt tidigare beslut om ett Idrotts- och aktivitetshus i 
Alsike och beslutade istället om en inriktning med endast en idrottshall i Alsike. Tidigare beslut 
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om ett Idrotts- och aktivitetshus skulle innebära en utökning av lokalbeståndet med nya lokaler 
för bibliotek, ungdomsverksamhet och kulturskola. Lokaler för dessa verksamheter kommer nu 
istället att lösas inom det befintliga lokalbeståndet. 
Under 2019 påbörjades en översyn av Kommunhusets arbetsplatser, pandemin 2020 har lagt till 
en ytterligare dimension över detta arbete. Syftet är att öka lokaleffektiviteten och 
nyttjandegraden ytterligare. Under 2019 omförhandlades driftavtalet och sänkte kostnaden med 1 
miljon kronor, en ökad nyttjandegrad kan innebära att andra lokaler kan trädas ur men är en 
långsiktig förändring. Under 2020 har arbetet med att utnyttja optionen för att köpa 
kommunhusfastigheten fortsatt, detta väntas leda till stora ekonomiska fördelar jämfört med att 
fortsätta hyra fastigheten. 
Under 2019 har ytterligare förändringar gjorts som exempelvis gå ur förskolepaviljongerna och 
försäljning av den kommunägda fastigheten Strandgården. 
Den beräknade förändringen av uppdraget är svårberäknad eftersom det finns både direkta och 
indirekta effekter. Den direkta kostnadsminskningen uppskattas till cirka 2 miljoner kronor för 
kommunhuset. Strandgården och försäljning ger lägre indirekta kostnader för exempelvis 
tomhyror. Att pausa arbetet med allaktivitetshus i Alsike medför också en indirekt ekonomisk 
effekt. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad plastanvändning och giftfri förskola 

Kommunens verksamheter arbetar strukturerat med att skapa en hälsosam och giftfri miljö i 
förskolan samt minimera plastanvändande. Ett aktivt arbete pågår med att fasa ut lekmaterial, 
möbler och textilier som kan innehålla skadliga kemikalier från förskolan - gammalt material 
rensas bort successivt i verksamheterna och ersätts av nytt material. 
Inköp av nytt material sker utifrån de upphandlingsavtal som kommunen har. Upphandlade 
företag är i sina produktkataloger tydliga med symboler på alla de produkter som uppfyller 
Upphandlingsmyndighetens krav för Giftfri Förskola. 
När en bil byts ut i verksamheten görs det alltid en bedömning om andra alternativ kan 
övervägas, som exempelvis elcykel eller cykel. 

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

Detta beaktas i alla nybyggnationer och vid planering av nya områden. 

Rapportering av nämndens uppdrag till kontoret 

Uppdrag Målbild Kontor 

Mål och indikatorer på 
kommunstyrelsenivå 

Under 2020 ska kontoren inom 
Kommunstyrelsens verksamheter ta 
fram egna mål och indikatorer så att 
förändringsarbetet i enlighet med 
Agenda 2030 kan följas och 
utvärderas. 

 

Mål och indikatorer på kommunstyrelsenivå 

I och med att systemet Stratsys har implementerats har målet skickats ut på alla kontor och 
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enheter. Målen följs även upp systematiskt i systemet. 
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Nämndens ekonomi 
Verksamheternas förutsättningar 

Kommunstyrelsen har tilldelats medel för verksamhetsåret 2020 i den av kommunfullmäktige 
antagna Mål och budget 2020 (MoB).  Budgetram för kommunstyrelsen uppgår till 169,8 
miljoner kronor för verksamhetsåret 2020, vilket är en ökning jämfört med 2019 års budgetram 
med 13,4 miljoner kronor eller motsvarande 8,5%. 
Verksamheten Idrott och fritidsanläggningar har erhållit en uppräknad budgetram med 13,7 
miljoner kronor jämfört med förgående år. Detta för att täcka verksamhetens ökade kostnader när 
Knivsta Centrum för Idrott och Kultur (CIK). I verksamhetens uppräknade budgetram ryms även 
en teknisk justering för hyreskostnader från Utbildningsnämnd med 6,1 miljoner kronor. Även 
verksamheten Näringsliv och marknadsföring har tilldelats ökade medel på 520 tusentals kronor, 
då verksamheten bär en del av hyreskostnaden för CIK. 
Verksamheterna Lokalförsörjning och Kommunhuset har erhållit en minskad budgetram inför 
verksamhetsåret 2020 på sammanlagt 2,4 miljoner kronor. Detta till följd av en lägre kostnad för 
fastighetsförvaltning av kommunhuset samt minskade externa projekt för lokalförsörjning. 
Kommunstyrelsen har tilldelats effektiviseringsbeting för 2020 på 932 tkr. 
Effektiviseringsbetinget är fördelat på merparten av styrelsens verksamheter och störst del bär 
Idrotts- och fritidsanläggningar (234 tkr), Ekonomikontoret (120 tkr), Folkhälsa och hållbar 
utveckling (120 tkr) och Kommunledningskontoret (100 tkr). 
Under året har kommunfullmäktige beslutat om att revidera mål och budget 2020 och det har 
medfört att kommunstyrelsens budgetram minskats med 1,85 miljoner kronor. Den minskade 
ramen har fördelats mellan verksamheterna idrotts- & fritidsanläggningar, kommunhuset samt 
kommunledningskontoret. 

Delårsbokslutet 

Per sista augusti är budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter ett överskott på 10,5 
miljoner kronor och årsprognosen visar på ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Det finns flera 
faktorer till att avvikelsen per sista augusti är högre än den prognostiserade avvikelsen vid årets 
slut. Semesterlöneskulden påverkar utfallet med 2 miljoner kronor som en negativ kostnad, då 
personalen har tagit ut en större del av semestern i förhållande till den de dittills tjänat in. 
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas även ha ökade hyreskostnader under hösten jämfört 
med årets början som medför att överskottet kommer minska. Verksamheterna har även fått 
kompensation för helårseffekt av projekt som inleds och slutförs under hösten. 

Delårsbokslut per augusti, utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens 
verksamheter 

Nettokostn
ad delår 

2019 

KF Budget 
delår 2020 

Rev. KF 
budget 

delår 2020 

Tillägg och 
avdrag, 

delår 2020 

Nettokostn
ad delår 

2020 

Budgetavvi
kelse delår 

2020 

 KF, Nämnd- och 
styrelseverksamhet  

4 353 3 625 3 625 0 3 661 -35 

 Partistöd  220 207 207 0 204 3 

 Övrig politisk 1 851 1 863 1 863 0 1 851 12 
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verksamhet  

 Räddningstjänst  10 016 10 184 10 184 0 10 137 47 

 Totalförsvar och 
samhällsskydd  

-136 262 262 0 198 64 

 Folkhälsa och hållbar 
utveckling  

209 378 378 -80 310 -12 

 Näringsliv och 
marknadsföring  

740 1 558 1 558 -31 1 392 135 

 Konsumentrådgivning 
och energirådgivning  

40 173 173 0 155 18 

 Budget & 
Skuldrådgivning  

124 113 113 0 127 -14 

 Allmän fritid  1 905 2 506 2 506 -27 1 927 552 

 Idrotts- & 
fritidsanläggningar  

8 763 30 703 30 703 -634 30 638 -569 

 Bibliotek  5 295 5 815 5 815 -47 5 607 161 

 Allmän Kultur  593 987 987 -19 1 064 -95 

 Ungdomsverksamhet  2 508 2 563 2 563 -21 2 694 -152 

 Kulturskola  3 521 3 335 3 335 6 3 349 -7 

 Måltidsverksamhet  -800 202 202 0 285 -83 

 Flykting (integration)  -21 0 0 0 -11 11 

 Kommunledningskontor  15 434 17 851 17 817 743 14 738 3 822 

 Ekonomikontor  6 060 6 643 6 643 545 7 084 105 

 HR-kontor  4 361 3 899 3 899 554 4 472 -19 

 Lönecentrum (Knivsta, 
Tierp och Älvkarleby)  

2 636 2 509 2 509 0 2 452 58 

 Fackliga kostnader  1 110 1 113 1 113 -7 807 300 

 Lokalförsörjning  1 742 1 466 1 466 0 1 294 172 

 Kommunhus  668 2 735 2 735 -457 -1 148 3 426 

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

0 11 751 11 751 0 10 480 1 270 

 Förändringsvägledning  0 1 333 1 333 0 0 1 333 

 Effektiviseringsbeting -
 0,5%  

0 -621 -621 621 0 0 

 Reviderad mål och 
bduget 2020 KF 20-06-
10 

0 0 -1 200 1 200 0 0 

Summerat 71 193 113 153 111 920 2 348 103 765 10 503 

Prognos helår och avvikelse (tkr) 

Kommunstyrelsens verksamheter prognostiseras med ett överskott på 2,4 miljoner kronor och 
nettokostnaden förväntas uppgå till 169 miljoner kronor. Under året har budgetramen minskats 
med 1,85 miljoner kronor till följd av beslutet att reviderade mål och budget 2020,. 
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Kommunledningskontoret har även erhållit 1,2 miljoner kronor för införandet av ett e-arkiv samt 
för kostnader förknippade med medborgarrådet. HR-kontoret har erhållit 900 tusentals kronor för 
projekt inom ramen för aktiv personalpolitik. Kultur och fritidsverksamheten idrotts- och 
fritidsanläggningar har beviljats 320 tusentals kronor för införandet av ett nytt kassa- och 
bokningssystem. 
Kultur och fritids verksamheter prognostiseras sammanvägt med ett överskott på 155 tusentals 
kronor. Biblioteket prognostiseras med ett överskott på 145 tusentals kronor, detta till följd av 
lägre lönekostnader som uppkommit vid glapp mellan anställningar. Ungdomsverksamheten har 
under våren och främst sommaren haft högre lönekostnader än budgeterat vilket medfört att 
verksamheten prognostiseras med ett underskott på 139 tusentals kronor. Knivsta centrum för 
idrott och kultur (CIK), vilket är en del av idrotts- & fritidsanläggningar, prognostiseras med ett 
underskott på 400 tusentals kronor. Under våren har CIK haft avvikande intäkter jämfört med 
budgeten till följd av den rådande pandemin. Intäkterna är även en osäkerhetsfaktor för 
prognosen då restriktionerna i samhället kan medföra att intäkterna för vissa delar av CIK kan 
avvika även under hösten. Underskott för CIK vägs upp av övriga delar inom Idrotts- och 
fritidsanläggningar och sammanvägt uppgår prognosen till underskott på 31 tusentals kronor. 
Kommunstyrelsen stödverksamheter HR-, ekonomi, kommunledningskontoret och 
kommunhuset prognostiseras med ett överskott på 800 tusentals kronor. Ekonomikontoret har 
haft och förväntas ha ökade kostnader för applikations- och integrationskonsulter under året, 
vilket är direkt hänförbart till verksamhetens prognostiserade underskott på 850 tusentals kronor. 
Kommunledningskontoret prognostiseras med ett överskott på 1,4 miljoner kronor, där 
verksamhetens överskott grundar sig i att implementering av projekt har fördröjts och såldes har 
kostnader förknippade med projekten inte full effekt på årets budget. Även lägre lönekostnader 
är bidragande till det prognostiserade överskottet. Kommunhuset prognostiseras med ett 
överskott på 315 tusentals kronor. Anledningen till verksamhetens förväntade överskott är ett 
omförhandlat driftavtal och låg ränta för fastigheten. 
Måltidsverksamheten prognostiseras inte med någon budgetavvikelse per sista december. Viss 
osäkerhet råder i prognosen då livsmedelsleverantören av frukt och grönt nyligen gått i konkurs 
samt att upphandlingen av huvudgrossist är överprövad. Nya tillfälliga avtal är tecknade till 
betydligt högre priser. I övrigt är pandemin en stor ekonomisk- och verksamhetsmässig utmaning 
för måltidsverksamheten. 
Lönecentrum, som är Knivstas del av den gemensamma lönenämnden, prognostiseras med ett 
överskott på 600 tusentals kronor. Överskottet är en följd av att den avsatta budgeten är högre än 
årets kostnad samt att lönecentrum förväntas redovisa ett positivt resultat vid årets slut och lämna 
tillbaka 200 tusentals kronor av årets kostnad. Budgetposten IT-nämnd som är Knivstas del av 
den gemensamma IT-nämnden prognostiseras med ett underskott på 1,5 miljon kronor vilket är 
en följd av fördyringar av bland annat ett nätverksprojekt. De avsatta medlen till 
förändringsvägledning på 2 miljoner kronor förväntas inte nyttjas till fullo under året, vilket får 
en positiv effekt på prognosen. 

Nämndens 
verksamheter 

Nettokostn
ad helår 

2019 

KF Budget 
helår 2020 

Rev. KF 
budget 

helår 2020 

Tillägg och 
avdrag 

helår 2020 

Prognos 
nettokostn

ad helår 
2020 

Prognos 
budgetavvi
kelse helår 

2020 

 KF, Nämnd- och 
styrelseverksamhet  

6 490 5 438 5 438  5 188 250 
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 Partistöd  310 310 310  310 0 

 Övrig politisk 
verksamhet  

2 756 2 795 2 795  2 935 -140 

 Räddningstjänst  15 025 15 276 15 276  15 206 70 

 Totalförsvar och 
samhällsskydd  

232 393 393  393 0 

 Folkhälsa och hållbar 
utveckling  

318 567 567 -120 417 30 

 Näringsliv och 
marknadsföring  

1 338 2 337 2 337 -46 2 291 0 

 Konsumentrådgivning 
och energirådgivning  

132 259 259  209 50 

 Budget & 
Skuldrådgivning  

187 169 169  190 -21 

 Allmän fritid  3 085 3 759 3 759 -41 3 638 80 

 Idrotts- & 
fritidsanläggningar  

20 437 46 054 46 054 -951 45 134 -31 

 Bibliotek  8 321 8 722 8 722 -70 8 507 145 

 Allmän Kultur  1 172 1 481 1 481 -28 1 353 100 

 Ungdomsverksamhet  3 719 3 845 3 845 -32 3 952 -139 

 Kulturskola  5 105 5 003 5 003 9 5 012 0 

 Måltidsverksamhet  -746 303 303  303 0 

 Flykting (integration)  -25 0 0  -25 25 

 Kommunledningskontor  25 270 26 776 26 726 1 114 26 409 1 431 

 Ekonomikontor  10 526 9 965 9 965 818 11 618 -835 

 HR-kontor  6 995 5 848 5 848 831 6 808 -129 

 Lönecentrum (Knivsta, 
Tierp och Älvkarleby)  

3 392 3 764 3 764  3 164 600 

 Fackliga kostnader  1 656 1 670 1 670 -10 1 570 90 

 Lokalförsörjning  3 895 2 199 2 199  2 199 0 

 Kommunhus  2 604 4 103 4 103 -685 3 103 315 

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

15 644 17 626 17 626  19 126 -1 500 

 Förändringsvägledning  0 2 000 2 000  0 2 000 

 Effektiviseringsbeting -
 0,5%  

0 -932 -932 932  0 

 Reviderad mål och 
bduget 2020 KF 20-06-
10 

0 0 -1 800 1 800  0 

Summerat 137 838 169 730 167 880 3 522 169 011 2 391 
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Investeringar 
Kommunstyrelsens beviljade investeringsmedel vid verksamhetsårets början uppgick till 50,7 
miljoner kronor. Under året har beviljade medel utökats med 11,5 miljoner och det medför att 
den totala investeringsramen uppgår till 62,2 miljoner kronor år 2020. Investeringsutgiften per 
sista augusti uppgår till 2,3 miljoner kronor och den prognostiserade utgiften för 2020 uppgår till 
8,75 miljoner kronor exkluderad en utgift på KS ofördelade investeringsmedel. En 
investeringsutgift på 8,75 miljoner kronor motsvarar en nyttjandegrad av beviljade 
investeringsmedel på 14%. En anledning till den låga nyttjandegraden är dels att 
investeringsprojektet nya fotbollsplaner inte kommer genomföras under året. Det projektet var 
beviljat investeringsmedel på 15 miljoner kronor. 

Investeringsplan 2020 

Investering 
KF 

investeringsr
am 2020 

Tillägg 
investeringsr

am 2020 

Utgift 
investering 8 

mån 

Prognos 
investeringsu

tgift 2020 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2020 

Fritid och kultur      

Bibliotek, inventarier 200 0 0 0 200 

Befintliga sporthallar och 
simhall, utrustning 

200 0 77 150 50 

Övriga anläggningar 
utrustning 

200 0 0 200 0 

CIK - utrustning 1 500 1 500 1 257 3 000 0 

CIK – utemiljö 500 0 0 500 0 

Nya fotbollsplaner 
Knivsta 

6 000 8 300 0 0 14 300 

Reinvestering 
fotbollsplaner Pizzavallen 
& Engvallen 

0 1 700 429 1 700 0 

Sporthall Alsike Nord 
utrustning 

500 0 0 0 500 

Renovering 
spontanidrottsplats 
Thunman 

300 0 0 0 300 

Utveckling av 
elljusspår/belysning 

2 000 0 0 0 2 000 

Konst, underhåll och 
inventering 

500 0 0 0 500 

Ungdomsverksamhet, 
Inventarier och läromedel 

100 0 0 0 100 

Kulturskolan, Inventarier 
och läromedel 

150 0 0 0 150 

SUMMA Fritid och kultur 12 150 11 500 1 763 5 550 18 100 

      

Gemensam      
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stödverksamhet 

Möbler och arkiv 500 0 0 0 500 

Programvara e-handel 500 0 0 0 500 

Uppgradering 
ekonomisystem (M7) / 
Tid och Projekt 

0 700 495 700 0 

Webbutveckling  500 0 0 0 500 

Intranät/virtuell 
arbetsplats 

250 0 0 0 250 

Utbyggnad av 
ärendehanteringssystem 
(P360) 

200 0 0 0 200 

Dokumenthantering  500 0 0 0 500 

Nämndprocessen 200 0 0 0 200 

Arkiv och E-arkiv 500 0 0 500 0 

Nät och 
datakommunkation 

4 000 0 0 0 4 000 

Serverplattform/datacent
er 

1 000 0 0 0 1 000 

Printplattform 1 000 0 0 0 1 000 

Klientplattform 1 000 0 0 0 1 000 

Device 
(datorer/surfplattor etc 
inom hyrmodellen) 

6 300 0 0 2 000 4 300 

Programarbete för nya 
verksamhetslokaler, 
lokalansvarig 

2 000 0 0 0 2 000 

Köp av lägenheter, 
lokalansvarig 

2 000 0 0 0 2 000 

Anpassning/reinvestering 
i egna fastigheter, 
lokalansvarig 

1 700 0 0 0 1 700 

Kommunhuset 
ospecificerat, 
lokalansvarig 

1 000 0 0 0 1 000 

SUMMA Gemensam 
stödverksamhet 

23 150 700 495 3 200 20 650 

      

Måltidsverksamhet, 
utrustning & inventarier 

400 0 0 0 400 

      

KS ofördelade 
investeringsmedel 

15 000 -700 - 14 300 0 

Summering 50 700 11 500 2 258 23 050 39 150 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-10 

Diarienummer 
KS-2020/699 

   
 

Kommunstyrelsen 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening 
 
Förslag till beslut 

1. Knivsta kommun betalar ett insatsbelopp om 2 588 000 kronor till Kommuninvest 
ekonomisk förening. 

 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningen och förändringar i insatskapital.  
 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 per invånare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest ekonomiska förening lyder under Finansinspektionen. Myndigheten har 
utfärdat nya regler för finansbranschen vilket innebär att Kommuninvest ekonomiska 
förenings kapitalbas behöver stärkas på grund av att förlagslån inte får räknas som 
insatskapital. Vidare görs bedömningen att kommunsektorn har stora finansieringsbehov 
kommande år vilket också kräver att kapitalbasen behöver stärkas. På Kommuninvest 
årsstämma togs därför beslut om att höja medlemmarnas insatskapital och att förlagslånet 
ska betalas in som insatskapital. Förslaget till beslut är att följa årsstämmans beslut. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen 
är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala 
sektorn i finansieringsfrågor. Kommuninvest ekonomiska förenings uppdrag är att förse 
kommunsektorn med kapital till förmånliga lånevillkor.  
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs 
upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till 
en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
Kommuninvest lyder under banklagstiftning och EU direktiv, ett regelverk är kapitalkrav som 
reglerar risker i finansbranschen (finansiell stabilitet). Skärpta regler påverkar nu 
Kommuninvest ekonomiska förening som innebär att kapitalbasen behöver stärkas, det 
betyder att det egna kapitalet i föreningen behöver höjas. Detta krav korrelerar även med hur 
mycket lån som Kommuninvest ekonomiska förening lånar ut. Kommande 10 år är 
bedömningen att kommunsektorn har stora upplåningsbehov för investeringar vilket kommer 
öka behovet av kapital ytterligare och medför samtidigt behov av stärkt kapitalbas. 
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Återbetalning av förlagslån1 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett 
separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 
deltog i förlagslånen. 
 
Knivsta kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-03 till 2 588 000 kronor, 
jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in 
i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från 
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, 
och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för 
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till 
Föreningen i form av en kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 2021-20242 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare 
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 

                                                
1 Insatskapital per medlem samt förlagslån KS 2020/687 
2 Insatskapital per medlem samt förlagslån KS 2020/687 
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Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med 
en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per 
invånare för kommuner. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
I förslaget till beslut så ”omvandlas” förlagslånet till ett insatskapital, det innebär att Knivsta 
kommun uppfyllt insatsvillkoren för 2020 (900 kr per invånare). För 2021 kommer Knivsta 
kommun behöva betala in ca 2 miljoner kronor i ytterligare insatskapital (baserat på 19000 
invånare). För 2022-2024 gäller ytterligare 100 kr per invånare i ytterligare insatskapital, 
baserat på 19000 invånare så innebär det en årlig inbetalning om ca 1,9 miljoner kronor. 
Inbetalningarna har ingen ekonomisk konsekvens för driften men en mindre påverkan på 
likviditeten. Alternativet är att träda ur Kommuninvest ekonomiska förening och det bedöms 
ha en större ekonomisk påverkan genom sämre lånevillkor (det vill säga högre 
räntekostnader för kommunkoncernen). 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Information om kapitalisering KS-2020/687 
Förslag missiv och beslutformulering KS-2020/687 
Insatskapital per medlem samt förlagslån KS-2020/687 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
Ekonomichef 
 

 
 
 
Dan-Erik Pettersson 

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

Ärendet avser ett ökat insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening och bedöms inte 
påverka barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-15 

Diarienummer 
KS-2020/703 

   
 

Kommunstyrelsen  

Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel, till slutförandet av 
ureahygieniseringsanläggning 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar samhällsutvecklingsnämnden 400 000 kr till slutförandet av en 

ureahygieniseringsanläggning från kommunstyrelsen ofördelade investeringsmedel.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden och avfallsverksamheten ansöker om investeringsmedel på 
400 000 kronor för att kunna slutföra projektet med en ureahygieniseringsanläggning. I 
upphandlingen som genomfördes under våren inkom ett anbud vilket överskrider den 
befintliga budgeten för projektet, för att täcka kostnadsökningen behövs budgeten utökas 
med 400 000 kronor. Befintliga budgeten uppgår till 3 160 000 kronor och finansieras till 
hälften av bidragsmedel från länsstyrelsen och resterande del är beviljade 
investeringsmedel. 
 
Bakgrund 
Samhällsutvecklingsnämnden och avfallsverksamheten har under de senaste åren verkat för 
att etablera en ureahygieniseringsanläggning i Knivsta. Det ursprungliga projektet hade en 
budget på 3 160 000 kronor där finansieringen av budgeten är till hälften ett bidrag från 
Länsstyrelsen och andra hälften beviljade investeringsmedel från kommunfullmäktige. 
Projektet inleds under 2018 och har blivit fördröjt av olika anledningar, men under våren 
2020 genomfördes en upphandling av byggnationen av ureahygieniseringsanläggnignen. 
Resultatet av upphandlingen blev ett enda anbud som överskred den beviljade budgeten. 
För att säkerställa slutförandet av anläggningen behöver budgeten för projektet utökas med 
400 000 kronor.   
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Anbudet i upphandlingen medförde att projektbudgeten behöver utökas med ytterligare 400 
000 kronor. Samhällsutvecklingsnämnden ansöker om investeringsmedel för att täcka hela 
fördyringen av projektet från kommunstyrelsen, detta för att kunna säkerställa finansieringen 
och slutförandet av projektet. Samhällsutvecklingsnämnden och avfallsverksamheten 
kommer också att söka medfinansiering från länsstyrelsen för att täcka kostnadsökningarna.  
 
För avfallskollektivet innebär en investeringsutgift på 1 980 000 kronor att 
kapitaltjänstkostnaderna kommer öka i genomsnitt med 150 000 kronor årligen. Att utöka 
budgeten med investeringsmedel på 400 000 kronor förväntas genera en ökning av 
kapitaltjänstkostnaderna på 30 000 kronor årligen, från 120 000 kronor årligen till 150 000 
kronor årligen. Ett negativ besked till utökning av projektbudgeten kan istället leda till att 
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projektet kan komma att behöva avslutas. Detta kan få konsekvenserna att bidraget från 
länsstyrelsen kan behöva återbetalas, vilket kommer medföra en ökad kostnad på drygt 500 
000 kronor för avfallskollektivet eftersom delar av det beviljade bidraget är nyttjat.  
 
Kommunstyrelsen har 14,3 miljoner kronor till förfogande under kommunstyelsens 
ofördelade investeringsmedel, om förslaget beviljas medel återstår 13,9 miljoner kronor.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-15 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2020-07-29 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 77, 2020-08-31 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Avfallschef 
Handläggare 
Redovisningsekonom 
 

 
 
 
 

 

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

Samhällsutvecklingsnämnden och avfallskollektivet ansöker om investeringsmedel för att 
säkerställa slutförandet av ureahygieniseringsanläggning i Knivsta. Beslutet gäller utökade 
investeringsmedel och kommer inte påverka barn då avfallsverksamheten är taxefinansierat. 
Avfallskollektivet kommer att bära de framtida drift- och kapitaltjänstkostnaderna för 
projektet.  
 
 
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 
Tomas Colm 
Edvin Johansson 

Tjänsteskrivelse 
2020-07-29 

Diarienummer 
SUN-2020/360 

   
 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
2. Kommunstyrelsen beviljar samhällsutvecklingsnämnden 400 tkr i investeringsmedel från 

kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för att slutförande projektet med en 
ureahygieniseringsanläggning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Avfallsverksamheten har genomfört en upphandling för att anlägga en 
ureahygieniseringsanläggning. Det enda anbudet som lämnades in överskrider den befintliga 
budgeten för projektet, således behöver ytterligare finansiering säkras för att kunna slutföra 
projektet. För att kunna slutföra projektet behövs ytterligare 400 tkr.  
 
 
Bakgrund 
Avfallsverksamheten har senaste året arbetat med att etablera en 
ureahygieniseringsanläggning i Knivsta. Projektet är delvis finansierat genom bidrag från 
länsstyrelsen och via beviljade investeringsmedel från kommunfullmäktige. Projektets budget 
uppgår i dagsläget till 3 160 tkr och är fördelat 50% bidrag och 50% investeringsmedel. 
Under våren har verksamheten genomfört en upphandling och det enda anbudet som 
lämnades överskred den beviljade budgeten. För att kunna genomföra etableringen av 
anläggningen behöver budgeten för projektet utökas och därför ansöker verksamheten om 
ytterligare investeringsmedel på 400 tkr.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En fördyring av projektet kommer innebära extra kostnader för avfallskollektivet. En utökad 
investeringsutgift på 400 tkr kommer medföra att en årlig genomsnittlig ökning av 
kapitaltjänstkostnaderna med ca 30 tkr. Den totala investeringsutgiften på 1 980 tkr kommer 
medföra årliga kostnader för avfallskollektivet på ca 150 tkr. Verksamheten undersöker 
möjligheten att kunna få ett utökat bidrag från länsstyrelsen, vilket skulle medföra en lägre 
investeringsutgift och en lägre årlig kostnad kommande år.  
 
Skulle inte finansiering av projektet inte säkras och att projektet istället skulle avslutas 
kommer det innebära att avfallsverksamheten blir tvungen att betala tillbaka bidraget till 
länsstyrelsen. Ett sådant beslut skulle genera en ökad kostnad för avfallsverksamheten på 
ca 520 tkr under 2020 då en del av bidraget redan är nyttjat.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Redovisningsekonom 
 

 
 
 
 

 

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

Beslutet gäller utökade investeringsmedel för en ureahygieniseringsanläggning och kommer 
inte påverka barn, då avfallsverksamheten är taxefinansierat. Avfallskollektivet kommer att 
bära det framtida drift och kapitaltjänstkostnaderna för projektet.  
 
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 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-21 

Diarienummer 
KS-2020/718 

   
 

Kommunstyrelsen 

KS Prioriterat - medel till omstrukturering i syfte att minska 
kommunen kostnader på lång sikt 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen erhåller 3,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens prioriterade medel för att 
genomföra långsiktiga ekonomiska prioriteringar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljar förvaltningen 3,5 miljoner kronor för genomförande av långsiktiga 
ekonomiska prioriteringar. De långsiktiga ekonomiska prioriteringarna syftar till att minska 
kommunens kostnadsnivå på lång sikt. 
 
Bakgrund 
Kommunsektorn står inför stora ekonomiska utmaningar kommande år trots ökande 
generella statsbidrag. Detta beror i huvudsak på att färre ska försörja fler, vilket i korthet 
innebär att skatteintäkterna ska finansiera mer välfärd än någonsin.  
 
Under 2020 har riksdagen tagit beslut om att ge kommunsektorn ytterligare statsbidrag vilket 
medför att Knivsta kommuns prognosticerade resultat väntas bli mycket bra. Ett förväntat 
gott resultat ger möjligheter att genomföra långsiktiga ekonomiska prioriteringar. Syftet med 
prioriteringarna är att säkra en lägre kostnadsnivå kommande år vilket vore betydelsefullt då 
den ekonomiska utmaningen väntas bli större framgent.  
 
Det finns olika vägar att genomföra långsiktiga ekonomiska prioriteringar, det kan exempelvis 
handla om att se över anläggningstillgångar som genererar kapitaltjänstkostnader eller 
genomföra omstruktureringar av verksamheter med förändringar i hyresavtal etc.  
 
Förslaget är att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra långsiktiga ekonomiska 
prioriteringar upp 3,5 miljoner kronor, kostnaden finansieras genom kommunstyrelsens 
prioriterade medel. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Att genomföra långsiktiga ekonomiska prioriteringar kan leda till att anläggningstillgångar, 
hyreskontrakt etc påverkas. Det kan innebära att nyttjandeperioden för en 
anläggningstillgång blir kortare eller att ett hyresavtal sägs upp i förtid. Den senare leder ofta 
till en förhandling med hyresvärden om ekonomisk kompensation för förtida utträde.  
Efter detta beslut, återstår ur kommunstyrelsens prioriterade medel 1,375 miljoner kronor. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-21 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

Daniel Lindqvist   Dan-Erik Pettersson 

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

Finansiering av långsiktiga ekonomiska prioriteringar har ingen direkt påverkan på barn. Det 
är möjligt att de långsiktiga ekonomiska prioriteringarna kan ha positiv påverkan för barn på 
lång sikt genom att medel frigörs till kommunens kärnverksamhet. 
 
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 

Rapport om utredning av kommunkoncernstruktur för Knivsta 
kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen tar emot slutrapport från KPMG avseende utredning av kommunens 
kommunkoncernsturktur. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens 4 rekommendationer och ger förvaltningen 
i uppdrag att påbörja arbetet med att genomföra nödvändiga förändringar utifrån dessa.  
 
Uppdraget finansieras genom kommunstyrelsens prioriterade medel om 500 000 kronor 
under 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisionsbyrån KPMG har uppdrag från kommunen genomfört en utredning av 
kommunkoncernstruktur, styrning och uppdrag. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra 
utredningens rekommendationer. Uppdragen finansieras av kommunstyrelsens prioriterade 
medel om 500 tusen kronor. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommunkoncerns bolagsstruktur och uppdrag går tillbaka till 2008. Efterhand har 
uppdrag, styrning, ägardirektiv förändrats och anpassats. Utredningsuppdraget har därför 
varit att göra en översyn av nuläget, önskat läge och ett rekommenderat läge.  
 
Rapporten belyser nuläget och visar på ett behov av förändringar på en rad punkter. KPMG 
har sammanfattat rekommendationerna i 4 punkter: 
 

1. Oavsett koncernstruktur -samordna exploatering, näringslivsutveckling och 
lokalförsörjningsfrågor under kommunstyrelse och förvaltning. 

• Knivsta kommun bör säkerställa korta beslutsvägar för att stå stark inför 
kommande exploatering. 

• Lokalförsörjningsprocessen är en central och strategiskt mycket viktig 
process och bör oaktat ligga inom förvaltning då samordningsvinsterna av 
exploatering och näringsliv bedöms omfattande. Detta med viss reservation 
för en kommande genomförd kostnadsberäkning. 

2. Bilda koncernmoder av Alsike fastighetsbolag AB om affärsdriven verksamhet kan 
säkerställas i koncernmodern på lång sikt –en strategi för framtiden. 

• Om affärsdriven långsiktig verksamhet kan säkerställas i modern finns 
utökade möjligheter för koncernbidrag till ett ev. eventbolag. 

• Eventuell mark ligger kvar i bolaget. 
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3. Avsluta Alsike fastighetsbolag om ovan inte föreligger och annan verksamhet inte 

kan inkluderas i Alsike fastighetsbolag (enligt vår analys har vi inte identifierat någon 
annan verksamhet av större omfattning som motiverar detta) –en strategi för snabba 
beslutsvägar. 

• Ett ”tomt” moderbolag medför omständliga och onödiga interna 
beslutsprocesser. 

• Skatteberäkna markförsäljning. 
4. CIK –”renodla koncernen”.  

• I dagsläget ser KPMG inte någon långsiktig koncernbidragsmöjlighet av 
omfattande karaktär som kan försörja en ramfinansierad verksamhet. Av 
denna anledning rekommenderar KPMG att fastigheten fortsatt ägs av 
Knivsta Kommunfastigheter. Verksamheten drivs av Kommunens 
förvaltningar (observera KPMGs tidigare reservation). KPMG kan i dagsläget 
inte rekommendera att verksamhet för CIK bolagiseras. 

 
Att genomföra rapportens rekommendationer är ett stort arbete och kommer kräva både 
interna och externa resurser. De externa resurserna kommer framförallt behövas för att 
genomföra ett korrekt upplägg av ny bolagsstruktur ur juridiska och skattemässiga aspekter. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Genomförandet av rekommendationerna kommer ta interna resurser i anspråk men även 
stöd av externa konsulter specialiserade på ägarstyrning, aktiebolagslagen och skatter med 
mera. Detta är en engångskostnad som uppskattas till 500 tusen kronor under 2020, det 
sannolikt att ytterligare kostnader kommer uppstå under 2021. Långsiktigt väntas 
förändringar leda till en tydligare struktur, styrning och ledning samt ökad 
kostnadseffektivitet. Efter detta beslut och ärendet om medel för omstruktureringskostnader 
återstår 875 tusen kronor i KS prioriterade medel. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-21 
Rapport om utredning av kommunkoncernstruktur för Knivsta kommun 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Knivstabostäder AB 
Alsike Fastighets AB 
 

 
 
 

Daniel Lindqvist   Dan-Erik Pettersson 

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

Beslutet avser att ta hand om de rekommendationer som kommit fram i utredningen av 
kommunkoncernsturkturen och har därmed ingen påverkan på barn. 
 
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 



Utredning av 
kommunkoncernstruktur –
Knivsta kommun
Utkast

KPMG AB
2020-09-03

Utredning av 
kommunkoncernstruktur –
Knivsta kommun
Slutpresentation

KPMG AB
2020-09-03



2

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Läsanvisningar
Utredning av kommunkoncernstruktur – Knivsta kommun

För att underlätta för läsaren ges här en en kort beskrivning av respektive avsnitt i rapporten – denna version är i sin helhet ett 
utkast för diskussion och säkerställande av fakta den 13/8 2020

1) Inledning
Avsnittet innehåller en beskrivning av det uppdrag som KPMG fått av Knivsta kommun.

2) Övergripande sammanfattning
I rapporten sammanfattas respektive avsnitt. Den övergripande sammanfattningen syftar till att lyfta de allra mest viktiga 
iakttagelserna i vår analysmodell vilken beskrivs i avsnittet Metodbeskrivning.

3) Metodbeskrivning
Avsnittet beskriver den metod som KPMG har använt i utredningen, d.v.s. i huvudsak dokumentstudier och intervjuer. 
Avsnittet beskriver även den analysmodell som använts i syfte att få en heltäckande bild av de områden uppdraget syftar till 
att analysera

4) Nuläge
Avsnittet syftar till att kartlägga och beskriva var Knivsta kommun befinner sig idag. Nuläget ligger till grund för att identifiera 
möjliga gap för att nå önskat läge. Analyser, slutsatser och rekommendationer behandlas således i följande avsnitt.

5) Önskat läge - Analys och slutsatser och rekommendationer
Baserat på nuläget analyseras samtliga av analysmodellens komponenter enskilt, hur dessa samverkar och stödjer eller 
hindrar varandra . Vi lyfter fram de eventuella brister eller flaskhalsar som vi har identifierat och som kan motverka att 
uppdragsgivaren når sitt önskade läge.
I appendix lyfter vi även en översiktlig analys av skatte- och momseffekter.
Baserat på slutsatser i tidigare avsnitt, ges konkreta rekommendationer för att sluta de gap mellan nuläge till ett önskat läge.
Rekommendationerna ligger till grund för en vidare diskussion och ev. beslut för uppdragsgivaren
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Bakgrund

Knivsta kommun är en expansiv kommun och en spelare i 
avtalet med Svenska staten om hållbara städer (i Knivsta kallat 
4-spårsavtalet).

Knivsta kommun har därigenom åtagit sig att möjliggöra 
byggnationer för totalt 15000 nya bostäder fram till år 2057 i 
utbyte mot 4 järnvägsspår genom kommunen samt tågstopp i 
samhället Alsike. Finansiering av denna tillväxt innebär en 
ekonomisk utmaning. Kommunkoncernens organisation bör 
därför optimeras för att uppnå god styrning och ledning samt 
verksamhets – och kostnadseffektivitet. 

Beskrivning av uppdraget

Knivsta kommun har idag flera aktiebolag som av naturliga skäl
har olika uppdrag, denna struktur går tillbaka till 2008. Det finns 
därför ett behov av att utreda kommunkoncernens ändamåls-
enlighet och dessuppdrag med utgångspunkt att möta framtiden
s utmaningar.

Uppdraget omfattar följande delområden (analysram):

1. Nulägeskartläggning av rådande kommunkoncern belyses 
utifrån styrning, ledning, verksamhetens 
innehåll och ekonomisk effektivisering.

2. Tankar om önskat läge belyses utifrån styrning, ledning, 
verksamhetens innehåll och ekonomisk effektivisering samt 
särskilda frågeställningar definierade nedan.

3. Lämna förslag om kommunkoncerns struktur belyses utifrån
styrning och ledning, verksamhetsinnehåll och ekonomi

4. Beaktande av lokalförsörjningsprocessen som strategiskt 
avgörande fråga

Bakgrund och uppdragsbeskrivning
Inledning



Övergripande 
sammanfattning
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KPMG har på uppdrag av Knivsta kommun genomfört en utredning av Knivsta kommunkoncerns utifrån koncernens ändamålsenlighet 
och dess uppdrag med utgångspunkten att möta de framtida utmaningar Knivsta kommun står inför. I vår genomlysning har vi använt en 
analysmodell som utgår från sju komponenter som utgör en organisation, värderingar, struktur, system, ledarskap, personal, kompetens 
och strategi. I denna utredning har fokus varit på tre komponenter; struktur inkluderat verksamhetsinnehåll, system och ledarskap 
inkluderat styrning.

KPMG lyfter fram fyra huvudsakliga rekommendationer. I enlighet med vår analysmodell är det tydligt att en förändring inom någon del 
av organisation påverkar andra delar. Främst tydligt blir detta med avseende på vår 4:e rekommendation 

1. Oavsett koncernstruktur -samordna exploatering, näringslivsutveckling och lokalförsörjningsfrågor under 
kommunstyrelse och förvaltning.

1. Knivsta kommun bör säkerställa korta beslutsvägar för att stå stark inför kommande exploatering.

2. Lokalförsörjningsprocessen är en central och strategiskt mycket viktig process och bör oaktat ligga inom förvaltning då 
samordningsvinsterna  av exploatering och näringsliv bedöms omfattande Detta med viss reservation för en kommande 
genomförd kostnadsberäkning. Vilket inte ingår i detta uppdrag

2. Bilda koncernmoder av Alsike fastighetsbolag AB om affärsdriven verksamhet kan säkerställas i koncernmodern på lång 
sikt –en strategi för framtiden

1. Om affärsdriven långsiktig verksamhet kan säkerställas i modern finns utökade möjligheter för koncernbidrag till ett ev. 
eventbolag

2. Ev. mark ligger kvar i bolaget

3. Avsluta Alsike fastighetsbolag om ovan inte föreligger och annan verksamhet inte kan inkluderas i Alsike fastighetsbolag 
(enligt vår analys har vi inte identifierat ngn annan verksamhet av större omfattning som motiverar detta) –en strategi för 
snabba beslutsvägar

1. Ett ”tomt” moderbolag medför omständliga och onödiga interna beslutsprocesser

2. Skatteberäkna markförsäljning

4. CIK – ”renodla koncernen”

I dagsläget ser KPMG inte ngn långsiktig koncernbidragsmöjlighet av omfattande karaktär som kan försörja en ramfinansierad 
verksamhet. Av denna anledning rekommenderar KPMG att fastigheten fortsatt ägs av Knivsta kommunfastigheter. Verksamheten 
drivs av Kommunens förvaltningar (observera KPMGs tidigare reservation). KPMG kan i dagsläget inte rekommendera att 
verksamhet för CIK bolagiseras

Övergripande sammanfattning

Sammanfattande rekommendationer



Metodbeskrivning
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Utredningen i dess helhet har bedrivits i fem faser:

Fas 1 – Projektetablering

För att kunna hantera frågor under projektet utsågs kontaktpersoner hos Knivsta kommun som 
KPMG inhämtat information ifrån, såväl genom intervjuer som genom tillhandahållande av 
dokument. En analysmodell som tydligt beskriver vilka frågeställningar som genomlysningen 
ämnade besvara fastställdes samt vilka metoder som ska användas vid datainsamling och analys 
av respektive frågeställning. 

Fas 2 – Datainsamling och intervjuer

Datainsamling har skett genom dokumentstudier och intervjuer. 

Fas 3 - Analys och bedömning

Resultatet av intervjuer och dokumentstudier ligger till grund för den analys och bedömning som 
genomfördes samt för förslag om fördjupade utredningar. Delavstämningar genomfördes efter 
behov med av Knivsta kommun utsedda kontaktpersoner. Avslutningsvis sammanställdes en 
samlad bedömning med rekommendationer. 

Fas 4 – Avrapportering

Rapportering har skett i form av en (denna) rapport där KPMG presenterar analyser och 
slutsatser, samt en muntlig presentation för av Knivsta kommun utsedda kontaktpersoner. 

Fas 5 – Fördjupningar 

Då Knivsta kommun väljer att genomföra vissa av de föreslagna förbättringsåtgärderna bistår 
konsultteamet även med detta, inklusive fördjupande utredningar.

Uppdrags- och metodbeskrivning

Datainsamling och 
intervjuer

Projektetablering

Genomförande och metod

Avrapportering

Analys och bedömning

Fördjupningar

1

2

3

4

5

Genomförande och metod
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Uppdrags- och metodbeskrivning

Analysmodell

Värderingar

Struktur

SystemStrategi

Kompetens

Personal

Ledarskap

Efter projektstart har en analysmodell bestående av sju komponenter 
etablerats. 

Analysmodell*

Modellen är baserad på förutsättningen att; för att en organisation ska 
prestera maximalt ska dessa komponenter vara sammanhängande och 
ömsesidigt förstärkande. Modellen kan användas för att förstå hur 
komponenterna hänger samman och därmed ta hänsyn till helhetseffekten 
av förändringar som gjorts eller ämnas göras inom en komponent.

Analys

KPMG har använt modellen för att kartlägga den aktuella situationen i 
företaget (nuläge) samt analyserat och jämfört mot en framtida föreslagen 
situation för att identifiera gap och avvikelser mellan dem. I ett nästa steg 
har förändringar inom komponenterna föreslagits för att möjliggöra en 
effektiv organisation.

Observera att komponenterna i analysmodellen är beroende av varandra. 
En förändring i någon av komponenterna påverkar övriga i större eller 
mindre omfattning.

*analysmodellen är baserad på Senges teori om orsak och verksamförhållande och modifierad av KPMG
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Uppdrags- och metodbeskrivning

Förväntat resultat av uppdraget

Nuläge Önskat läge

Rek.

Rek.

1. 2.

Knivsta kommuns målbild är att kommunkoncernen ska vara anpassad till de utmaningar kommunens står inför framöver. KPMG har 
med utgångspunkt i nulägesbilden genomfört en GAP-analys mot önskat läge, vilket renderar rekommendationer kopplade till 
komponenterna i modellen och förslag på strukturella organisationsförändringar som KPMG bedömer som nödvändiga för att uppnå 
önskad målbild. Rekommendationerna har KPMG prioriterat och presenterat i avsnittet ”Rekommendationer”.

Rekommendationerna adresserar dels frågan om hur Knivsta kommun ska uppnå målbilden, dels hur man stänger eventuella gap 
gentemot god praxis. Denna utredning fokuserar på komponenterna Struktur oh verksamhetsinnehåll, System samt Styrning och 
ledning.

We Respect 
the Individual

Värderingar

Struktur 
och 

verksamhet
sinnehåll

SystemStrategi

Kompetens

Personal

Styrning 
och 

ledning

We Respect 
the Individual

Värderingar

Struktur 
och 

verksamhet
sinnehåll

SystemStrategi

Kompetens

Personal

Styrning 
och 

ledning

Rek.



Nuläge
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Nuläge

Analysmodell

I följande avsnitt presenteras resultaten av den 
datainsamling som utförts för respektive komponent i 
enlighet med beskrivet analysramverk ovan.  

Datainsamling via intervjuer och dokumentstudier med 
Knivsta kommun har berört tre komponenter i 
analysmodellen och sammanställs per komponent. 

We Respect the 
Individual

Värderingar

Struktur
och 

verksamhet
sinnehåll

SystemStrategi

Kompetens

Personal

Styrning 
och ledning
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Organisation bolagsstruktur

I Knivsta kommun finns tre helägda kommunala bolag; 
Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter i Knivsta AB samt 
Alsike Fastighets AB. I nuläget finns inget 
koncernmoderbolag i kommunen - samtliga bolag ägs direkt 
av kommunen och leds av samma VD. Alsike Fastighets AB 
är i nuläget organiserat som ett dotterbolag till 
Kommunfastigheter i Knivsta AB. 

Knivstabostäder AB

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip, främja 
bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
Totalt cirka 600 hyreslägenheter.

Kommunfastigheter i Knivsta AB

Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal 
självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns behov av 
verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på 
bästa sätt äga och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka 
överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet.

Alsike Fastighets AB

Bolagets syfte är att, med iakttagande av 
lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera Alsike. 
Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra 
potentiella områden inom Knivsta kommun. Försäljning av 
tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund 
och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, 
främja utveckling av Alsike och Knivsta.

Nuläge
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Ägarpolicy

Det finns en ägarpolicy för Knivstas kommunala bolag beslutad av kommunfullmäktige 2009-04-27, § 35. I policyn beskrivs kommunens 
motiv till företagsägande och varför de valt att driva stor del av kommunens fastighetsägande, förvaltning och exploateringsverksamhet i 
bolagsform. Anledningar som lyfts fram är:

• Genom att särskilja kommunens exploateringsverksamhet, verksamhets- och bostadsfastigheter i egna bolag  kan fokus riktas mot 
effektiv, långsiktig och hållbar ekonomisk förvaltning.

• Juridiskt tydliga och enkla beslutsvägar skapas

• För att kombinera ett samhällsnyttigt uppdrag med god kostnadseffektivitet. 

Enligt ägarpolicyn ska kommunstyrelsen återkommande bjuda in bolagsstyrelsen till ägardialog.

Ekonomi

Knivsta kommuns årsredovisning visar på stora variationer i kommunens resultat mellan åren vilket förklaras av kommunens beroende 
av exploateringsintäkter. Sett till hela kommunkoncernen fortsatte Knivsta låneskuld att öka under 2019 vilket förklaras av investeringar i 
nya verksamhetslokaler inkluderat kommunens idrotts- och fritidsanläggning, CIK. 

Sett till kommunens bolag har Kommunfastigheter i Knivsta AB samt Knivstabostäder AB uppvisat ett positivt resultat de senaste två 
åren medan Alsike Fastighets AB uppvisat ett negativt resultat.  

CIK

Under vår utredning har ett eventuellt bildande av eventbolag för kommunens nya Centrum för Idrott- och kultur, CIK, uppkommit. Därav 
kommer CIK:s verksamhet vara föremål för utredningen. Fastigheten CIK ägs av i nuläget av Kommunfastigheter i Knivsta AB medan 
Kultur- och fritidskontoret är hyresgäst och driver verksamheten. CIK invigdes under december 2019. 

Nuläge
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Lokalförsörjning

PWC har genomfört en granskning av kommunens lokalförsörjningsprocess avseende verksamhetslokaler. Resultatet av granskningen
presenterades i en rapport daterad 2020-01-09 och visar att lokalförsörjningsprocessen kan utvecklas. Bedömningen är att processen 
saknar kommunkoncernperspektiv och ett perspektiv för kostnadseffektivitet. De brister som framförs handlar om otydlighet i beskrivning 
av nämndernas lokalbehov och det saknas en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. En viktig rekommendation som PWC ger är 
att processbeskrivningar bör uppdateras och följas.

KPMG har inga ytterligare synpunkter utöver de som beskrivs i PWC:s rapport. Det som är viktigt är att kommunen som beställare och 
hyresgäst äger lokalförsörjningsprocessen. Något KPMG lyfter som styrande förutsättning för samordning av exploatering och 
näringslivsutveckling.  I detta ingår en ordentlig analys över bl.a. befolkningsförändringar vilket huvudsakligen är den fråga som driver 
behovet av lokaler. Målet är att till verksamheterna tillhandahålla tillräckligt ändamålsenliga lokaler till lägsta möjliga kostnad. För att nå 
detta mål behöver en kommunövergripande analys av kommunens lokaler göras innan beslut om nybyggnationer tas.

Kommunen som hyresgäst har incitament att hålla igen på lokalanvändningen medan Kommunfastigheter AB - KFAB snarare har 
incitament att hålla en låg vakansgrad. Det är den huvudsakliga anledningen till att det är kommunen som i framtiden måste äga frågan 
om strategisk lokalförsörjning och skapa ett budgetutrymme för lokalförändring – lokalbank.

I rapporten skrivs även att hyreskostnader för vissa lokaler är högre än självkostnaden för KFAB samt att byggnationer i flera fall blir 
dyrare än beräknat. Här måste kommunen göra ett så pass gediget förarbete att en så  tydlig beställning som möjligt kan göras till 
KFAB. 

Andra sätt att hålla nere lokalkostnaderna är att arbeta med s.k. koncepthus, t.ex. i form av standardförskolor, standardboende etc. i 
syfte att snabba upp projekteringstid och hålla nere arkitektkostnader.

KPMG hänvisar vidare till den rapport som PWC levererat.

Nuläge
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Sammanfattning av intervjureferat

Majoriteten av intervjupersonerna ser inte meningen med att Kommunfastigheter i Knivsta AB äger Alsike Fastighets AB. Alsike 
fastighets AB är i huvudsak ett exploateringsbolag medan Kommunfastigheter är ett fastighetsbolag. Alsike Fastighets AB:s vara eller 
icke vara är något som är återkommande i våra intervjuer. Bolaget bildades 1989 när Knivsta fortfarande var en del av Uppsala kommun 
och har sedan Knivsta kommun bildades varit en del av kommunen. En av orsakerna till diskussionerna om bolagets framtid är, enligt 
intervjuade, att det finns ett antal områden där det riskerar att uppstå dubbelarbete mellan den kommunala förvaltningens funktioner och 
bolaget:

— Näringslivsfrågor: I Knivsta kommun finns två funktioner med ansvar för näringslivsfrågor, en näringslivsutvecklare placerad på 
kommunledningskontoret samt en näringslivsutvecklare på Alsike Fastighets AB. Intervjuade beskriver den övergripande 
ansvarsfördelning som att kommunledningskontorets näringslivsutvecklare ansvarar för att skapa förutsättningar för att befintliga 
företag fortsätter bedriva verksamhet i Knivsta kommun medan näringslivsutvecklaren på Alsike Fastighets AB ansvarar för att 
skapa förutsättningar för nya företagsetableringar i Knivsta kommun. I ett antal intervjuer ifrågasätts lämpligheten i att ett stort 
ansvar för näringslivsarbetet ligger på ett bolag och ej samordnat närmre kommunledningen. Intervjuade upplever 
ansvarsfördelningen i praktiken som otydlig även om båda näringslivsutvecklarna i intervjuer uppger att samarbetet de emellan är
välfungerande. För tillfället saknas även ett långsiktigt perspektiv på näringslivsfrågan enligt intervjupersonerna. Det pågår ett 
arbete med att ta fram en näringslivstrategi för kommunen i syfte att få ett mer långsiktigt perspektiv. 

— Mark- och exploateringsfrågor: Mark- exploateringsverksamhet bedrivs både på kommunledningskontoret och i Alsike 
Fastighets AB. Bolaget äger markområden i Alsike vilket de arbetar med att utveckla, förädla och få planlagt. Dialogen mellan
bolaget och kommunens mark- och exploateringsenhet upplevs enligt intervjuade som god. Hur den kommunala förvaltningen ska 
betrakta bolaget har dock varit föremål för diskussion, om de ska ses som vilket exploateringsbolag som helst eller en del av
kommunen och att de ibland har setts som en ”extra mellanhand” då extra avtal måste upprättas mellan kommunen och bolaget för
projekt. Kommunen och Alsike Fastighets AB uppges även sälja mark baserat på olika metoder. En del intervjuade menar att 
helhetstänket delvis går förlorat i och med den uppdelning av arbetet som finns idag.  Att kommunens budget är beroende av 
exploateringsintäkter är även något som har uppmärksammats och en fundering huruvida det hade förändrats av att ett kommunalt
bolag fått ett utökat exploateringsuppdrag. 

Som nämnts på föregående sida är kommunkoncernens struktur i förhållande till den nya anläggningen Centrum för Idrott och Kultur -
CIK, något som uppmärksammats i våra dialoger. CIK beräknas åtminstone inledningsvis behöva extra tillskott i ram för att klara 
verksamheten. Detta bör dock enligt KPMG’s mening ställas mot definierat uppdrag. Några intervjuade har därför lyft frågan om ett 
bildande av ett eventbolag i en eventuell bolagskoncern kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Dock upplever andra intervjuade att en sådan 
uppdelning skulle riskera att tappa helhetstänket i kultur- och fritidsarbetet. 

Nuläge
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Sammanfattning av intervjureferat

Utifrån intervjuer kan konstateras brister i relationen mellan kommunens bolag och den kommunala förvaltningen. Från bolagens sida 
upplevs ägardirektiven som otydliga. Det finns ingen formaliserad ägardialog mellan Knivsta kommun och dess helägda bolag. Däremot 
uppger intervjupersoner att det, under år 2020, har uppkommit en tätare dialog mellan kommunledningen och bolagen med månadsvisa
avstämningar. Det blir tydligt i flertalet intervjuer att ägarstyrningen samt relationen mellan den kommunala förvaltningen och bolagen 
historiskt sett har uppvisat brister. Enligt intervjupersoner har relationen och dialogen under senare tid gått i positiv riktning. 

Under intervjuer uppkommer exempel där kommunal förvaltning och bolag upplevs arbeta på sätt som försvårar effektiva processer. 
Från bolagens sida lyfts exempelvis detaljplanearbetet som ett område där, i detta fallet Alsike Fastighets AB:s möjligheter till att 
exploatera sin mark upplevs påverkas negativt av arbetet med detaljplaner inom den kommunala förvaltningen. Alsike är beroende av 
planlagd mark för att kunna sälja. Det finns en frustration från bolagets sida som kommer sig av en upplevelse att kommunens 
planarbete inte är tillräckligt flexibel och att det tar för lång tid att planlägga mark som Alsikebolaget avser att sälja. Detta i sin tur 
påverkar direkt Alsikebolagets intäkter och därmed dess ekonomiska resultat.

Nuläge
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Sammanfattning av intervjureferat

Vi kan efter intervjuer konstatera att bolagens system ej är 
integrerade till kommunens system. Som ekonomisystem 
använder samtliga bolag Akribi Fenix samt EDI för fakturering. 
De har även separat system för anläggningsregister och 
systematisk hyressättning. Bolaget använder även Vitec för 
hyra, teknisk förvaltning samt Vitec marknad. Även Knivsta 
kommun använder Vitec men inte på samma sätt som 
bolagen gör. Enligt intervjupersoner finns en ambition från 
bolagen att systemen ska samordnas med kommunens, bland 
annat att Vitec kan användas mer optimalt. 

Detta i sig är noterbart då stödsystem i grunden ska 
effektivisera verksamheten. 

Nuläge
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Baserat på omfånget av Alsike fastighets AB.s nuvarande verksamhet ser KPMG olika alternativ för bolagets framtid. Alternativen 
för organisering och koncernstruktur beror på flera faktorer bla:

— Möjligheter till koncernbidrag och finansiera en s.k. ramfinansierad verksamhet (expv. CIK)

— Möjligheter att tillföra annan affärdrivande verksamhet till Alsike fastighetsbolag AB

— Möjligheter att säkerställa tydliga mandat för styrning och ledning av en ev. koncernmoder

— Knivsta kommuns kommande expansion och behov av effektiva beslutsprocesser

— Knivsta kommuns nuvarande storlek

— Markägande inom Alsike bolaget

KPMG utgår i huvudsak från att samordning är centralt för effektivitet. En för uppdraget styrande förutsättning är att föreslå en 
koncernstruktur som optimeras för att uppnå god styrning och ledning samt verksamhets – och kostnadseffektivitet. Detta i första 
hand då Knivsta kommun står inför en kommande expansion och har behov av aktiva beslutsprocesser och ett mycket 
kostnadseffektivt processarbete. Knivsta är också att betrakta som en relativt liten kommun och de effekter detta har för 
skatteintäkter bör beaktas–och därmed bör/ska koncernstrukturen i sig inte medföra ökade direkta och indirekta kostnader

KPMG har i sitt arbete identifierat Alsike fastighets AB och CIK som de två verksamheter som bör ses över för en effektiv 
koncernstruktur:

1. Inom Alsike fastighetsbolag har vi identifierat redundanta processer (mark och exploatering och näringslivsutveckling )

2. CIK är en s.k. ramfinansierad verksamhet som är beroende av ngn form av extern finansiering för överlevnad- ett faktum som 
måste beaktas givet uppdragets utformning om kommunlednings krav på ekonomisk effektivitet för att möjliggöra framtida 
exploatering med anledning av 4-spårsavtalet

(nedan kommer KPMG även uttala sig om lokalförsörjningsprocessen på ett generellt plan.
I övrigt hänvisar vi till tidigare rapport av PWC)

Påverkansfaktorer för ev. omstrukturering
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Vikten av att samordna mark och exploatering

Knivsta kommun är en liten kommun som äger små bolag. Så mycket som möjligt bör därför samordnas för att uppnå största 
möjliga effektivitet så att redundanta funktioner och processer så långt som möjligt elimineras. Det finns ett behov av att bättre 
samordna kommunens planarbete med exploateringsverksamheten i syfte att underlätta exploatering och försäljning av mark, 
något som gynnar kommunen som helhet. KPMG anser att för Knivsta kommuns uppdrag bör exploateringsfrågor därför samlas 
och bedrivas på ett ställe inom en och samma organisation. Vårt analyserade nuläge visar att så inte är fallet. Exploateringsarbetet 
förekommer såväl på förvaltningsnivå som inom Alsike Fastighets AB. Detta innebär en ineffektiv process mellan bolag och 
kommun avseende mark- och exploatering. En så omfattande central process som arbetet med exploatering är, hjälps inte upp av 
de dubbla organisationerna. Vi bedömer att det finns behov av att samordna arbetet vilket antingen kan göras inom bolag eller 
i förvaltning. 

Vikten av att politisk närhet för lokalförsörjningsprocessen

En effektiv lokalförsörjningsprocess förutsätter samordning och framförhållning. Framförhållning i lokalförsörjningen innebär att 
kommunen har goda befolkningsprognoser, god framförhållning i planarbetet och en sammanhållen kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan. Det är en uppgift för kommunens lokalstrateg att hålla ihop detta arbete. Det är kommunen som måste äga 
frågan, inte Kommunfastigheter. Underlag inför en beställning till Kommunfastigheter ska vara så klar att bolagets uppgift är att 
exekvera beställningen utan att på eget initiativ göra tillägg som kostar pengar. Givetvis ska Kommunfastigheter bistå med sin 
fastighetskompetens i framtagande av upphandlingsunderlag, men behovet måste styras av kommunen. När väl byggskedet inletts 
bör den beställande nämnden inte längre vara med och påverka utformningen. Syftet med detta är dels att poängtera vikten av en 
ordentlig förstudie och därmed också minimera kostnadsdrivande ändringar under byggtiden.

Framförhållning är viktigt för att minimera behovet av s.k. paviljonglösningar. Inte för att paviljonglösningar alltid är dåliga, men de 
är oftast kostsamma. Kommunens näst största kostnad är enligt erfarenhet lokalkostnader. Lokalförsörjningsprocessen är därtill en 
av de viktigaste strategiska frågorna för en kommun. De beslut om lokaler som fattas kommer att påverka kommunens budget i 
årtionden framöver. Av denna anledning ser KPMG stor vinster med att förlägga säkerställa lokalförsörjningsprocessen inom 
kommunal förvaltning under lokalstrategens ansvar.

Vikten av näringslivssamordning

Det finns även övriga funktioner i Alsike Fastighets AB som riskerar att innebära dubbelarbete mellan kommunens och bolagets 
funktioner. Exempelvis näringslivsutvecklare. Det finns incitament till att samordna arbetet med näringslivsfrågor inom den 
kommunala förvaltningen. Däremot bör bolagens roll i arbetet tas i beaktande i fall en del av Alsike Fastighets AB:s ansvar 
förflyttas till kommunen. Näringslivsarbete är ett arbete som genomsyrar hela den kommunala verksamheten och vi anser utifrån
våra intervjuer att det arbete som bedrivs i Alsike Fastighets AB är av gagn för kommunen och skulle tjäna på att samordnas under 
med det övriga näringslivsarbetet. Då med särskilt beaktande på Knivsta expansiva framtid

Vikten av samordning av centrala processer
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Alternativt 1: Ombilda* nuvarande Alsike AB till koncernmoder.

”Använd det bolag som finns” istället för att lägga ner och starta nytt. I samband med ombildning flyttas exploatering och 
näringslivsutveckling till förvaltningsorganisation och samordnas med lokalförsörjningsprocessen.  Detta baserat på ovan 
angivna argument om att frångå redundanta processer och finna samordningsvinster mellan mark och exploatering, 
lokalförsörjningsprocessen och näringslivsutveckling – ”trion”.

Den mark som ägs av Alsike fastighets AB ligger kvar i ”nya Alsike AB Koncernmodern” . Med tid kan mark (om så önskas) 
säljas ut och på så vis ev. ge en affärsmässig intäkt vilken kan nyttjas till ev. koncernbidrag (att nyttja för CIK)

Argument

1. Flytta ut exploatering och näringslivsutveckling och samordna exploatering och näringslivsutveckling med lokalförsörjning 
inom förvaltningen. Detta medför effektivitetsvinster vid samordning om exploatering, lokalförsörjning samt 
näringslivsutveckling ligger på samma plats. Knivsta är en liten kommun 

2. Givet Knivstas kommande utmaningar för 4- spårsavtalet ser KPMG stora effektivitetsvinster med att de politiska beslut 
avseende exploatering som behövs fattas tjänar i effektivitet på att ligga inom samma organisation – förvaltning

Fördelar

1. Effektivitetsvinster vid samordning – korta beslutsvägar-”trion i samma rum”

2. Ev. möjligheter till koncernbidrag om den mark som finns kvar i bolaget har ett positivt värde vid försäljning –modern 
bedriver då en affärsdrivande verksamhet  och är riggat för ev. mer omfattande affärsdrivande verksamhet (taxefinansierad 
sådan?) - strukturerat för framtiden

Nackdelar

1. En ytterligare struktur för beslut tillsätts vilket kan dra ut på beslutsprocess i en tid då Knivsta kommun är beroende av 
snabba strategiska beslut som kommer att få stor kommunal påverkan. Detta kan minimeras om mycket tydliga 
beslutsmandat upprättas för koncernmodern och riktlinjer för vad som ska tas för fullmäktigebeslut upprättas

*Ombildning medför behov av ytterligare analys av nuvarande bolags historik för kännedom om ev risker etc se Appendix.

Omstrukturera eller avveckla för effektivitet– Alsike fastighets AB
– alt. bilda koncernmoder - en struktur för framtiden
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Alternativ 2: Avsluta Alsike AB

1. Flytta ut exploatering och näringslivsutveckling och samordna exploatering och näringslivsutveckling med lokalförsörjning 
inom förvaltningen. Effektivitetsvinster vid samordning om exploatering, lokalförsörjning samt näringslivsutveckling ligger på 
samma plats. Knivsta är en liten kommun 

2. Sälj  marken inom Alsike. (observera skatt).
Vid avveckling av bolaget ska alla latenta skatter ska tas upp till beskattning. Det saknar betydelse om marken delas ut eller 
om bolaget likvideras. Beskattning av marken kommer att ske som om den har avyttrats till marknadsvärdet. Således bör 
man genomföra en detaljerad kostnadsberäkning (mer om skatt och moms se appendix) för nedläggning av verksamhet 
med avseende på skatt och moms. Baserat på resultatet fattas beslut i fall omorganisationen motiverar kostanden

3. Givet Knivstas kommande utmaningar för 4- spårsavtalet ser KPMG stora effektivitetsvinster med att de politiska beslut 
avseende exploatering som behövs fattas tjänar i effektivitet på att ligga inom samma organisation – förvaltning

Fördelar

1. Effektivitetsvinster då en ”struktur för beslut ” försvinner om ”tom” koncernmoder inte finns. Dvs ingen koncernmoder bildas

2. Effektivitetsvinster vid samordning – korta beslutsvägar-”trion i samma rum” –vi skapar en struktur för snabba beslut

Nackdelar

1. Möjlighet till koncernbidrag och en affärdrivande struktur för framtiden försvinner vilket kan påverka ev. framtida  
bolagiseringstankar för  CIK

Rekommendation

Omstrukturera eller avveckla för effektivitet– Alsike fastighets 
AB – alt. inte bilda koncernmoder –en struktur för snabba beslut
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Styrning och ledning

KPMG har identifierat ett antal områden där ledarskapet i Knivsta kommun hade kunnat stärkas. Det mest avgörande är förhållandet mellan 
Knivsta kommun och de kommunala bolagen och varandet eller inte varande av koncernmoder Det finns redan i dagsläget formell struktur, i 
form av en ägarpolicy som hade kunnat skapa förutsättningar för ett välfungerande ledarskap. Med ledarskap avser vi här främst ägarens 
styrning av sina bolag.

Beroende på vilket av ovan alternativ (Alsike fastighets AB varande eller inte) Knivsta kommun väljer får detta konsekvens för ägardirektiv och 
bolagsordningar. Särskilt vill KPMG lyfta vikten av at fastställa frågan av beslutsmandat vid bildande av koncernmoder. Det är av största vikt 
att man i ett tidigt skede definierar vilka beslut som måste tas vid fullmäktige och vilka mandat koncernmodern har

• Ägarpolicyn bedömer vi som relativt god men den bör aktualiseras och göras mer konkret då denna är upprättad för att bla 
bedriva exploatering i bolagsform
Med aktualiseras avses bla att den bör göras känd av inte minst ägarens representanter. I policyn beskrivs hur ägaren rent formellt ska 
styra sina bolag men i praktiken bedömer vi an svag efterlevnad. I ägarpolicyn bör ägaren ta ställning till vilka bevekelsegrunder som ska 
avgöra om en verksamhet ska bedrivas i bolagsform eller förvaltningsform. Det bör också i ägarpolicyn formuleras på vilket sätt ägaren rent 
formellt ska styra sina bolag. Det innebär t.ex. att regelbundet förekommande möten (ägardialoger) mellan ägaren och bolagen bör
upprättas där ägaren tar initiativ till dessa träffar. Ägaren bör kalla till träffarna och en fast agenda bör tillämpas där agendan syftar till att 
bevaka på vilket sätt bolaget arbetar utefter de krav som ägaren har formulerat i ägardirektiven. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
räcker det inte att kalla bolagen till något allmänt informationsmöte en gång om året. För att kommunstyrelsen ska kunna uppfylla sin 
uppsiktsplikt bör ägardialoger föras åtminstone två-tre gånger om året.

• Ägardirektiven bör ses över och förtydligas
De uppfattas av bolagen som otydliga. I arbetet med att ta fram nya och aktuella ägardirektiv bör dessa tas fram i samarbete med bolagens 
styrelse. Målet med ägardirektiv bör vara en ”handskakning” mellan ägare och bolagsstyrelse att det är detta uppdrag som bolaget förbinder 
sig att utföra åt ägaren. Det kan vara svårt att i ägardirektiven förutse allt och därför är det även här lämpligt att diskutera, vid 
ägardialogerna, innehållet i ägardirektiven och hur de ska tolkas. KPMG’s rekommendation är dock att göra dessa så konkreta som möjligt 
för att undvika egna tolkningar och olika förväntningar på levererade uppdrag. 

• Renodling för tydlighet.
Ett moderbolag (mer om bildade av moderbolag i Appendix)  kan stärka styrningen av kommunens bolag. Det är kommunstyrelsen som har 
uppsiktsansvaret och rollen som ägarens representant gentemot bolagen. Kommunstyrelsen har ett stort antal andra frågor att ta ställning 
till i kommunen som inte har med bolagen att göra. Därför bedömer vi att ett moderbolag med representanter från kommunstyrelsen i 
moderbolagets styrelse ger kommunstyrelsen möjlighet att fokusera särskilt på styrning och uppsikt över koncernen. Inte att förglömma så 
är det hela kommunstyrelsen som har uppsiktsansvaret vilket ger ett behov av att de kommunstyrelseledamöter som inte sitter i
moderbolagsstyrelsen att få information om bolagen. Förslagsvis kan detta ske genom en punkt i kommunstyrelsens 
sammanträdesagenda. Dock bör man beakta att själva konstruktionen av ännu en styrelse i sig kan bidra till ineffektivitet

Styrning och ledningskonsekvenser beroende på val av organisation
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Centrum för idrott och kulturs verksamhet drivs idag av kommunen och fastigheten ägs av bolaget Kommunfastigheter i Knivsta AB och 
hyrs ut till kommunen. Vi kan i dagsläget inte rekommendera att CIK bolagiseras. Orsaken är till del skattemässig, till del renodling– det 
är inte troligt att Skatteverket kommer att godkänna den vinstutjämning som skulle ske inom koncernen om CIK skulle bli systerbolag till 
övriga bolag. (se vidare i Appendix).

CIK är idag en verksamhet som med nuvarande uppdragsdefinition behöver en större ramfördelning alt. öka graden av extern 
finansiering. Det är dock en verksamhet som drivs av politiska och medborgerliga skäl. Oavsett bör man se över verksamhetens 
ekonomi och i större omfattning säkerställa ekonomi i balans och fastställa adekvat ram. Någon analys av verksamheten är inte
genomförd inom ramen för detta projekt men sannolikt finns utrymme för effektivare verksamhetsstyrning.

Att finansiera en verksamhet som inte håller sig inom definierad ram med koncernbidrag är ingen lösning. Ett större bidrag vid bildandet 
för att kapitalisera bolaget kan göras i utbyte mot aktier. Men årliga tillskott kommer sannolikt Skatteverket att betrakta som intäkter i 
bolaget vilka då kommer att bli beskattningsbara. Det är alltså viktigt att redan från start ha en plan för hur bolaget ska kunna bära sina 
egna kostnader och hålla sig inom ramen med kapitaliseringen som grund.

En ny organisationsstruktur skulle kunna innehålla Centrum för Idrott och Kultur (CIK) som idag inte klarar sin verksamhet inom befintlig 
ram. Vid bilande av en koncernmoder och avyttring av den mark som då ligger inom bolaget, kan möjligheter skapas att jämna ut vinster 
med förluster skattefritt mellan bolagen i en s k äkta koncern. Man kan i så fall hävda att koncernmodern har en affärsdrivande 
verksamhet.

Dock behöver sannolikt ytterligare  annan affärsdrivande verksamhet tillföras koncernen för att säkerställa även framtida möjligheter 
(detta då nuvarande bolag har små möjligheter att ge s k koncernbidrag. Kommunfastigheter drivs enligt självkostnadsprincipen och 
Knivstabostäder har enligt särskild lagstiftning begränsningar i värdeöverföringar. Dessutom står Knivstabostäder inför omfattande 
investeringsutmaningar och behöver allt kapital som generas i den löpande verksamheten) . Det alternativet bör dock ställas emot
relaterade skatte- och momseffekter (se appendix). 

På sikt skulle situationen kunna förändras. Men för att få ett lyckat resultat av att bolagisera CIK måste ett ordentlig förarbete 
genomföras. Förarbetet skulle bestå av att noga staka ut en strategi om hur CIK skulle kunna bära sina kostnader och bli ett 
vinstdrivande företag. En marknadsplan behöver alltså tas fram där det på ett trovärdigt sätt beskrivs hur CIK behöver utvecklas för att 
till slut kunna stå på egna ben.

Det behövs alltså, innan en bolagisering eventuellt sker, en marknadsplan/affärsplan som på ett trovärdigt sätt beskriver hur det är tänkt 
att fungera. Att finansiera bolagets förväntade underskott (eg. underfinansierad ram) med årliga underskott är ur skattemässig synvinkel 
inte att rekommendera då sådana tillskott troligen kommer att betraktas av Skatteverket som beskattningsbara intäkter.

Centrum för idrott och kultur - CIK
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CIK.s verksamhet kan finansieras på två vis:

1. Via ägartillskott (kort sikt)

Ägartillskott föranleder ett överskott i kommunens verksamhet. Detta ser KPMG inte som sannolik prioritering då Knivsta står inför en 
finansiellt kostsam exploatering med anledning av 4-spåravtalet och detta uppdrag tydliga inriktning om ”Kommunkoncernens 
organisation bör därför optimeras för att uppnå god styrning och ledning samt verksamhets – och kostnadseffektivitet.” 

1. Via koncernbidrag

Den affärdrivande verksamhet som skulle kunna existera vid bildandet av koncernmoder ser KPMG inte har möjlighet att finansiera 
CIK:s verksamhet på lång sikt. (detta med reservation för intäkts storlek vid ev. markförsäljning). Brukligen stödjer s.k.. taxefinansierad 
verksamhet denna typ av verksamhet och sådan finns i dagsläget inte inom koncernen.

Detta föranleder att KPMG rekommenderar att fastigheten för CIK fortsatt ägs av Kommunfastigheter i Knivsta AB samt att 
verksamheten fortsatt drivs av Kultur och Fritidskontoret. Vid detta fall bör beaktas att verksamhetövergång* föreligger. 

Utöver ovan resonemang om verksamhetens ”ekonomiska” möjligheter och finansiering bedömer KPMG att CIK:s verksamhet är apart 
övrig verksamhet inom koncernen och därför inte möjliggör en effektiv koncernstruktur. CIK.s verksamhet bedrivs redan i idag inom 
förvaltning och skulle denna flyttas föreligger frågan om verksamhetövergång (se vidare appendix). Vi kan inte se att skälen att
genomföra en sådan skulle gagna koncernstrukturen.

Att fastigheten idag är ”för stor” och kanske inte nyttjas effektivt torde vara en fråga för näringslivsutveckling och lokalförsörjning att 
behandla.

*KPMG reserverar rekommendationen om verksamhetövergång att föregås av en processkartläggning av mottagande förvaltningar amt 
skattekonsekvenser vid verksamhetövergång se appendix

Centrum för idrott och kultur – CIK (forts)
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.

System

Knivsta kommun och dess bolag använder inte samma stödsystem där vi bedömer att så bör ske. Vi rekommenderar att där så är 
möjligt integrera de IT-system som används av såväl kommunen som bolagen.
Det bör genomföras en utförlig system- och processkartläggning.
Här bör processägare utses vars uppgift är att kartlägga, utveckla och löpande bevaka att systemen används effektivt av bolagen såväl 
som kommunen. I uppgiften bör också ligga att se över vilka system som kan integreras. Strävan måste vara att använda så få system 
som möjligt. Det är inte ovanligt att system anskaffas för att lösa en viss uppgift medan redan befintliga system kan hantera behovet. Vi 
anser vidare att processägare utses även för rent verksamhetsmässiga processer såsom t.ex. investeringsprocessen, 
beställningsprocessen, projektering etc.

Slutsats: Vi anser att det med största sannolikhet  råder ineffektivitet som motverkar optimering då de centrala stödsystem som finns 
idag inte används av på liknande vis eller nyttjas på samma sätt av bolag och kommun. Det föreligger risk att saker hamnar mellan 
stolarna. Då systemägare och tillika processägare inte finns (alternativt inte är fullt uttalade och kände) kan vi heller inte se att systemet 
verkligen fullt ut stöder verksamheten. Styrning och ledning utifrån en systemoptimering kan vi därför anta har förbättringspotential.

Vid samordning av ”trion” under samma tak ser KPMG effektivitetsvinster även utifrån ett systemstödsperspektiv

För att säkerställa ovan anser KPMG:

1. Fastställ uppgifter och uppdrag för respektive verksamhet i bolagatens organisation (oavsett struktur)

2. Kartlägg fullt ut samtliga processer 

3. Utse processägare

4. Genomför en fullödig systemkartläggning

5. Utse systemägare (samma som processägare?)

6. Under etableringsfas tillsätt kvalitetssäkrare till varje process i syfte att trimma system och process ”under gång”

System
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KPMG lyfter fram några huvudsakliga rekommendationer. I enlighet med vår analysmodell är det tydligt att en förändring inom någon del 
av organisation påverkar andra delar. Främst tydligt blir detta med avseende på vår fjärde rekommendation. En tydligare beskrivning av 
rekommendationer följer i detta avsnitt 

1. Oavsett koncernstruktur -samordna exploatering, näringslivsutveckling och lokalförsörjningsfrågor under 
kommunstyrelse och förvaltning.

1. Knivsta kommun bör säkerställa korta beslutsvägar för att stå stark inför kommande exploatering.

2. Lokalförsörjningsprocessen är en central och strategiskt mycket viktig process och bör oaktat ligga inom förvaltning vilket 
därmed ger den styrande förutsättningen att samordningsvinster av exploatering och näringsliv är omfattande Detta med viss 
reservation för en kommande genomförd kostnadsberäkning. Vilket inte ingår i detta uppdrag

2. Bilda koncernmoder* av Alsike fastighets AB om affärsdriven verksamhet kan säkerställas i koncernmodern på lång sikt –
en strategi för framtiden (se appendix om steg för bildande av koncernmoder)

1. Om affärsdriven långsiktig verksamhet kan säkerställas i modern finns utökade möjligheter för koncernbidrag till ett ev. 
eventbolag

2. Ev. mark ligger kvar i bolaget för ev. framtida försäljning

3. Avveckla Alsike fastighet AB om ovan inte föreligger och annan verksamhet inte kan inkluderas i Alsike fastighets AB 
(enligt vår analys har vi inte identifierat ngn annan verksamhet av större omfattning som motiverar detta) –en strategi för 
snabba beslutsvägar

1. Ett ”tomt” moderbolag medför omständliga och onödiga interna beslutsprocesser

2. Skatteberäkna markförsäljning 

4. CIK – ”renodla koncernen”

I dagsläget ser KPMG inte ngn långsiktig koncernbidragsmöjlighet av omfattande karaktär som kan försörja en ramfinansierad 
verksamhet. Av denna anledning rekommenderar KPMG att fastigheten fortsatt ägs av Knivsta kommunfastigheter, att verksamheten
fortsatt drivs av Kommunens förvaltningar (observera KPMGs tidigare reservation). KPMG kan i dagsläget inte rekommendera att 
verksamhet för CIK bolagiseras och eventbolag bildas. Vidare utredning behövs baserat på marknadsbehov och kostnadsanalys av 
befintlig fastighet
*Ombildning medför behov av ytterligare analys av nuvarande bolags historik för kännedom om ev risker etc se Appendix.

Sammanfattande rekommendationer
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I vårt uppdrag ligger att utforma våra förslag så att verksamheten som bedrivs i kommunen och i bolagen blir effektivare och bedrivs till 
en lägre kostnad än idag. Vi har i avsnitten om Styrning och ledning, struktur och verksamhetsinnehåll samt system lyft fram de gap som 
idag försvårar det övergripande målet om att optimera verksamheten för att klara kommande finansiella utmaning.

En given första förutsättning är koncernstrukturen och hur kommunen väljer att bolagisera eller inte bolagisera fler verksamheter i 
kommunen. Genom analys rekommenderar KPMG följande:

• En ny organisationsstruktur kan bildas genom att nuvarande Alsike fastighets AB ombildas till att bli koncernmoder. ( se tidigare 
argument). En avveckling av bolaget kan medföra omfattande kostnader och markförsäljning/överlåtelse måste ske vilken medför 
skatt. Av denna anledning rekommenderar KPMG att Alsike fastighets AB inte avvecklas utan ombildas* till koncernmoder under 
förutsättning att affärsdrivande verksamhet kan komma att ingå i Koncernmodern och motiverar dess existens över tid.

• Näringsliv och exploatering  organiseras under Kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med lokalförsörjningsprocessen som är
en styrande förutsättning

• Ingen bolagisering av CIK

*Ombildning medför behov av ytterligare analys av nuvarande bolags historik för kännedom om ev risker etc se Appendix.

En framtida organisationsstruktur

Koncernmoder AB
FD Alsike fastighets AB

Kommunfastigheter i 
Knivsta AB Knivstabostäder AB

Kommunfullmäktige

Centrum för Idrott och 
Kultur AB. 

Verksamheten utförs och
drivs av förvaltning 
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Se över ägardirektiv och policy
Baserat på vald koncernstruktur bör ägardirektiv ses över- Redan idag uppfattas dessa som otydliga och möjliggör i dagsläget inte en 
tydlig ledning baserat på bolaget uppdrag. Även ägarpolicy bör ses över vid beslut om samordning då ägarpolicyn i § 35. bla anger motiv 
till företagsägande och varför de valt att driva stor del av kommunens fastighetsägande, förvaltning och exploateringsverksamhet i 
bolagsform. Anledningar som lyfts fram är:

”Genom att särskilja kommunens exploateringsverksamhet, verksamhets- och bostadsfastigheter i egna bolag  kan fokus riktas mot 
effektiv, långsiktig och hållbar ekonomisk förvaltning.”

• Se över bolagsordning
Baserat på ny koncernstruktur bör bolagsordning uppdateras

• Säkerställ struktur för möten och ägardialoger. Bör intensifieras vid ev. omorganisation särskilt om koncernmoder bildas

• Vid beslut om bildande av koncernmoder - fastställ mandat för beslut och vad som ska lyftas till fullmäktige 

• Utför markvärdering av kvarvarande mark i koncernmodern för att utröna möjlighet till koncernbidrag för CIK om CIK ändå 
bolagiseras – om långsiktig ramfinansiering inte kan säkerställas rekommenderar KPMG att i dagsläget inte bolagisera CIK

Rekommendationer

Övriga rekommendationer
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Utifrån utredningens resultat ser vi följande steg för Knivsta kommun. 

Rekommendationer

Så blir Knivsta kommun bäst i klassen

ART

3

4

5

1

Låt resultatet landa
Efter avrapportering är det viktigt att låta 
resultatet landa internt för att sedan angripa 
detta på ett strukturerat sätt och ta er an den 
förändringsresan som rekommenderas.

2

Fatta beslut
Knivsta kommun fattar beslut om ev. ändringar koncernstrukturen:
• Beslut om bildande av moderbolag –genomför riskanalys 

avseende likvidering eller ombildning av Alsike fastighets AB i 
syfte att skapa moderbolag

• Eventuellt beslut om bildande eventbolag
• Beslut om systemöversyn

Genomför 
Implementera föreslagna förändringar
För respektive delprojekt ta fram uppgiftlista
Ta fram en tydlig sann och relevant tidplan
Utse interna projektledare. 

Målbild uppnådd!
Knivsta kommun har genomgått 
förändringsresan och har en effektiv 
organisation på plats med strukturer som 
möjliggör löpande utveckling.

Utvärdera och kvalitetssäkra
Löpande kvalitetssäkring under genomförande. 
Åtgärda omgående projektets kvalitetsbrister



Appendix
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Bildande av moderbolag
Inkomstskatt:

Nybildande av ett moderbolag kan göras utan några skattemässiga konsekvenser. 

Det kommer att bli avgörande att bestämma till vilket pris aktierna säljs från kommunen till det nya moderbolaget. Aktierna kan säljas till 
högst marknadsvärdet.

Kommunen är inte ett skattesubjekt.

• Hur finansieringen sker har avgörande betydelse avseende rätten till avdrag för eventuella räntor. Hänsyn måste tas till de så kallade 
ränteavdragsbegränsningsreglerna.

• Avdrag medges inte för räntor om mottagaren av räntorna inte betalar skatt.

• Om reversen är mot kommunen kommer avdrag inte att medges för räntorna. 

• Om räntorna istället är externt finansierat till exempelvis av en bank är avdragsutrymmet för negativt räntenetto 30% av 
skattemässigt EBITDA.

• Följaktligen måste det vid prissättningen av aktierna göras en analys avseende hur stor del av räntorna som blir avdragsgilla.

Överföringen av dotterbolaget från fastighetsbolaget till moderbolaget genom en intern överlåtelse sker förslagsvis till bokförda 
(skattemässiga) värden mot en revers. Det är inte en skattepliktig transaktion.

Moms

Bildande av bolag innebär inga direkta momsfrågor men se vår kommentar nedan om avdragsrätt för ingående moms på kostnader i 
samband med omstrukturering. För det fall tillgångar kommer att överföras mellan bolagen uppkommer fråga om de överförda 
tillgångarna ska ses som överlåtelse av enstaka tillgångar (fastigheter eller annat) eller om det avser överlåtelse av verksamheter.

Här krävs en vidare utredning om det finns möjlighet att tillämpa reglerna om hel verksamhetsöverlåtelse vilket i sin tur beror på en rad 
omständigheter.

Ombildande av Alsike fastighets AB

Vid ombildande av Alsike fastighets AB säljs bolaget till kommunen till marknadsvärde (värdering måste göras). Ev. risker/historik (om 
sådan finns) i bolaget följer med in i den nya modern. Ett alternativ till detta är att snabblikvidera Alsike fastighets AB och starta ett nytt 
”rent AB”. Dock låter sig en snabblikvidering inte göras om det i Alsike fastighets AB finns någon form av verksamhet och dyl.

Detta uppdrag har inte inkluderat en detaljerad historisk utredning ej heller en värdering av Alsike fastighets AB. 

Appendix

Appendix: Skatt- och momsperspektiv – Bilda moderbolag
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Inkomstskatt

Alla latenta skatter ska tas upp till beskattning i samband med att bolaget läggs ned. Det saknar betydelse om marken delas ut eller om 
bolaget likvideras. Beskattning av marken kommer att ske som om den har avyttrats till marknadsvärdet.

Moms

Utredning bör företas om möjligheter till avdrag för ingående moms vid avveckling av verksamhet. Det kommer bero på vilken 
verksamhet som bedrevs innan avvecklingen. Om bolaget bara äger mark kanske den aldrig bedrivit någon momspliktig verksamhet och
då blir det kanske ingen fråga. Detta behöver utredas som underlag för beslut.

Appendix

Appendix: Skatt- och momsperspektiv - Eventuell avveckling 
av Alsike Fastighets AB
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Möjligheten att bilda bolag av CIK och inlemma i koncernen och därmed resultatutjämna
Inkomstskatt:

Överföring av fastigheter från Kommunfastigheter till ett eventbolag kommer att föranleda stämpelskatt om 4,25 procent på antingen 
köpeskillingen eller taxeringsvärdet beroende på vilket som är det högsta.

För omstruktureringsåret kommer det inte att föreligga koncernbidragsrätt.

Som utgångspunkt måste transaktioner ske till marknadsvärdet om det inte är koncerninterna transaktioner och det föreligger 
koncernbidragsrätt. 

För det fall det inte tas ut en marknadsmässig hyra finns en uppenbar risk att det kommer att ske uttagsbeskattning på mellanskillnaden 
mellan hyran och det marknadsmässiga värdet. Vad som är marknadsmässig hyra av denna typ av verksamheter kan vara svårt att 
uppskatta. Det finns dock avgöranden från domstolar att en oberoende part kräver minst kostnadstäckning med ett vinstpåslag om 3 – 5 
procent. Det är därmed inte säkert att det kommer att bli möjligt att resultatutjämna med koncernbidrag.

Moms

Beskrivningen antyder en överlåtelse av pågående verksamhet med idrotts- och konsertanläggning (den invigdes i december 2019). 
Även här behöver vi utreda om det finns möjlighet att tillämpa reglerna om hel verksamhetsöverlåtelse.

Efter överlåtelsen behöver man utreda hur verksamheten ska finansieras (det antyds ju om ganska stora underskott). Om det, som i
dag, ska finansieras av kommunen får man utreda vad den betalningen ska anses utgöra, (bidrag, tredjemansbetalning?). Kanske är det 
fråga om hyra av anläggningen och är den i så fall momspliktig eller momsfri? Det behöver utredas närmare.

Appendix

Appendix: Skatt- och momsperspektiv - Eventbolag
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Lokaler är en stor kostnad för kommunen. Därför är det av vikt att denna fungerar effektivt. I PWC.s granskningsrapport framgår att det 
finns mycket att utveckla i denna fråga.

Speciellt vill vi framhålla:

Befolkningsunderlag

Behovet av lokaler styrs till stor del av hur befolkningen förändras i antal och sammansättning. Befolkningsprognoser är därför viktigt 
underlag i arbetet med att analysera vilka typer av lokaler som det finns behov av och när i tiden. För att slippa tidsbrist vid investeringar 
är det därför till stor nytta att utgå från befolkningsprognoser som med fördel hanteras centralt i kommunen så att nämnder och 
förvaltningar kan få dem serverade och använda som underlag till sina egna behovsanalyser.

Kommunövergripande lokalförsörjningsplan

Varför kommunövergripande? Innan ett byggprojekt beställs är det lämpligt att uttömma alla andra möjligheter att tillfredsställa ett 
lokalbehov. Det kan t.ex. göras genom förvaltningar byter lokaler med varandra, även om detta kanske inte är en praktisk möjlighet i 
Knivsta kommun som är en starkt växande kommun, eller genom att bygga om och anpassa.

Investeringsprocessen

Förarbetet inför en beställning till KFAB måste vara klart och tydligt. Vi kan se i PWC.s granskningsrapport att det i många fall blir dyrare 
att bygga än vad som är kalkylerat. Med en så färdig behovsanalys som möjligt ökar möjligheterna att den kalkylerade kostnaden också 
blir den slutliga. Antalet ändringar, tillägg och avdrag kan minska.

Med fördel kan, vilket fler och fler kommuner gör, konceptskolor, konceptförskolor m.m. utvecklas vilket förkortar tiden från idé till färdig 
byggnad genom att arkitektkostnader kan minskas eller elimineras och projekteringstider förkortas. Det kan också innebära att behovet 
av paviljonglösningar kan minska genom att byggnaderna står färdiga tidigare.

Appendix

Övrigt följ PWC:s rekommendation om lokalförsörjning
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Moms och skatt - kringkostnader i samband med omstrukturering och 
verksamhetövergång:

Vid all omstrukturering av verksamhet uppkommer frågor kring hur mycket av den ingående 
momsen på de kostnader som uppkommer i samband med omstruktureringen de involverade 
bolagen vill försvara, dvs. ha avdragsrätt för.

Som utgångspunkt innefattar en omstrukturering antingen omdisponeringar av aktier i 
koncernbolag eller verksamhetsöverlåtelser eller en kombination av båda. 

Av den bakgrundsbeskrivningen vi erhållit vid vårt arbete uppfattar vi att det är en kombination 
av båda. Möjlighet till avdragsrätt beror bl.a. på bolagets möjlighet att tillhandahålla 
momspliktig service till övriga bolag i omstruktureringen.

Detta behöver utredas närmare och vi behöver även veta mer om hur detta förhållit sig 
historiskt och hur de tänker sig framtiden.

Frågan om verksamhetövergång är komplex. Avses att flytta en individ vilket inte är att 
betrakta som ”verksamhet” utan enkom resurs - är frågan snarare enbart av LAS och MBL-
karaktär. Avses verksamhetövergång, förflyttning av en hel verksamhet tex ekonomifunktion, 
måste verksamheten till fullo värderas och ges ”ett pris”. Det senare ger då skatte och moms 
följder.

Beroende på förutsättningar såsom:

• Hur ser mottagande verksamhet på framtiden för den aktuella funktion och verksamheten.

• Är verksamheten att betrakta som ”självständig”? Hur ska de fortsätta i nytt bolag?

Det krävs en vidare utredning om det finns möjlighet att tillämpa reglerna om hel 
verksamhetsöverlåtelse.

Under rätt förutsättningar finns möjlighet att göra en moms och skattefri verksamhetsövergång. 
KPMG rekommenderar därför en enklare processkartläggning för det nya driftbolaget innan 
definitiva besked kan ges om skatte/momskostnader.

Processkartläggning ska syfta till att svara på frågan om hel/delvis verksamhetövergång 
åsyftas eller om det enkom avser enskild personalövergång.

Att tänka på vid verksamhetsövergång
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Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för investeringar i Knivsta kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för investeringar i Knivsta kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun är en kommun i strakt tillväxt med stort investeringsbehov. En riktlinje har 
därför tagits fram för hantering av investeringar i kommunen.  
 
Bakgrund 
Knivsta kommun är en växande kommun med stora investeringsbehov vilket påverkar 
kommunens ekonomi på både kort och lång sikt. Det finns också ett behov av att stärka 
beslutsprocessen för större investeringar som har större ekonomisk påverkan.  
  
Genomgående gäller att investeringar i Knivsta kommun ska följa redovisningslagen och 
rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR). Riktlinjerna syftar till att 
tydliggöra processen och principerna samt säkerställa finansieringen av investeringar i 
kommunen. 
 
I förslaget till riktlinjer föreslås bland annat en beloppsnivå på 1 miljon kronor för när 
nämndbeslut krävs vid genomförande av investeringar samt återredovisning. En investering 
ska även uppgå till lägst 1 prisbasbelopp för att klassificeras som en investering. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslut om investeringsriktlinjer har ingen direkt ekonomisk konsekvens. Riktlinjerna i sig 
kommer ha betydelse för framtida investeringsbeslut som leder till ekonomiska konsekvenser 
vilket är syftet med riktlinjerna. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-22 
Riktlinjer för investeringar i Knivsta kommun 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet avser riktlinjer för hantering av kommunens investeringar, det har ingen påverkan på 
barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

 

Riktlinjer för investeringar i 
Knivsta kommun 
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Riktlinjer för investeringar i Knivsta kommun 
Riktlinjerna för redovisning av investeringar och investeringsprocessen syftar till att skapa 
effektivitet i den ekonomiska planeringen och resursutnyttjandet i Knivsta kommun. 
Målsättningen är även att förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i 
arbetsprocessen. 

Grundläggande regler för investeringar 
Kommunen följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer utgivna av RKR 
– Rådet för kommunal redovisning – gällande investeringar. En investering är en 
kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid eftersom den skrivs av under hela 
nyttjandetiden. Följande kriterier ska vara uppfyllda för en investering: 

• Investeringsramar ska vara beviljade av kommunfullmäktige 
• Investeringen ska avse en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, vilket 

betyder att den ska ha en nyttjandetid på 3 år eller mer  
• Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt belopp. Med väsentligt belopp menas 

i Knivsta kommun att utgiften ska överstiga 1 prisbasbelopp.1 

Inventarier med en kortare nyttjandetid än 3 år eller där värdet uppgår till mindre än 1 
prisbasbelopp kostnadsförs således i sin helhet vid anskaffningstillfället. 

Reparation och underhåll som syftar till att vidmakthålla tillgångens egenskaper bokförs som 
en kostnad den period de uppkommer. 

Materiella tillgångar är fysiska tillgångar, till exempel mark, byggnader, maskiner, fordon och 
inventarier. Med immateriell tillgång avses en tillgång utan fysisk form, exempelvis 
programvaror, licenser etc. För immateriella tillgångar gäller särskilda regler, dock ska 
nyttjandeperioden även i detta fall vara 3 år eller längre (tid överstigande 60 månader ska 
ske i samråd med externrevisor alternativt om det finns ett avtalsförhållande som styrker 
längre nyttjandeperiod). 

Redovisningsprinciper vid investering 
Bedömningsfrågor uppstår i vissa fall, det kan exempelvis handla om avgränsningen mellan 
investering och reparation/underhåll, när inköp av inventarier har ett ”naturligt samband” etc. 
Ledstjärnan i dessa fall bör alltid vara att ge en så rättvisande resultatredovisning som 
möjligt, d v s ge en så riktig bild av den ekonomiska situationen som möjligt. 

Den s k försiktighetsprincipen ska tillämpas, vilket innebär att en restriktiv hållning ska intas 
vid bokföring av investeringsutgifter, det bör finnas ett direkt samband mellan utgiften och det 
värdeskapande som projektet syftar till. 

Den s k väsentlighetsprincipen innebär att det finns rationella skäl att inte aktivera obetydliga 
belopp, utan dessa kostnadsförs direkt i samband med anskaffningen för att undvika onödig 
administration. 

  

                                                           
1 Gäller inte konst 



Investeringsprocessen 
Investeringsprocessen innefattar följande delar: 

1. Nämndens investeringsplan 
2. Beslut om investeringsplan i kommunfullmäktige 
3. Igångsättningstillstånd och uppstart 
4. Uppföljning 
5. Slutredovisning 
6. Aktivering av investering 

 
Blanketter och mallar finns på Navet för respektive del i processen. 

1. Nämndens investeringsplan 
Förvaltningen ska årligen upprätta ett förslag till en investeringsplan per verksamhet med 
fyra års framförhållning, under budgetberedningen ska detta förslag revideras i samband 
med lämnandet av yttrandet av ”synpunkter och konsekvensbeskrivning av drift och 
investeringsramar”. I beredningsprocessen ska det framgå om investeringen är en 
reinvestering (finansierad) eller nyinvestering (ofinansierad). 

2. Beslut om investeringsplan i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige tar beslut om investeringsplan per nämnd och verksamhet/resultatenhet 
per kommande fyraårsperiod utifrån nämndens förslag till investeringsplan. Beslut tas i 
samband med att budgeten fastställs för kommande budgetår. En värdering görs i 
budgetberedningen om investeringen kan genomföras och beviljande av investeringsramar 
samt eventuell utökad driftbudget. Om investeringen inte är finansierad så ska den normalt 
utgå alternativt skjutas på framtiden.  
 
Finansiering av driftkostnader (förstudie) kan äskas från kommunstyrelsens prioriterade 
medel. Om förstudien leder till en investering ska kostnaderna normalt belasta investeringen. 
 
En investering kan i undantagsfall löpa vidare över ett årsskifte, förutsatt att 
kommunfullmäktige beslutat om fortsatt finansiering. Önskemål om utökning av 
investeringsmedel på grund av att projektet inte hinner slutföras ett år eller inte har påbörjats 
lämnas i ordinarie budgetprocess. 

3. Igångsättningstillstånd och uppstart 
Innan investeringar överstigande 1 miljon kronor (gäller både reinvestering och 
nyinvestering) genomföras ska ett igångsättningstillstånd för projektet finnas. Detta gäller 
även beställningar som sker genom kommunala bolag. Igångsättningstillståndet syftar till att 
göra en kontroll om förutsättningarna har förändrats jämfört med när projektet budgeterades 
och som medfört andra prioriteringar. Beslutet om igångsättningstillstånd tas av respektive 
nämnd och ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
För investeringar understigande ovanstående belopp beslutas igångsättningstillstånd på 
delegation av budgetansvarig chef. Detta gäller även beställningar som sker genom 
kommunala bolag. 
 
Vid investeringar överstigande 1 miljon kronor ska en projektbeskrivning tas fram som 
underlag till beslutet om igångsättningstillstånd innehållande: 

• Behovsanalys och mål 
• Risk- och konsekvensanalys (för verksamheten och ekonomiskt). Även andra 

aspekter kan belysas såsom exempelvis Agenda 2030, digitalisering/innovation etc. 
• Tidplan 
• Investeringskalkyl 

 



Investeringskalkylen och ska innefatta samtliga utgifter och inkomster som är kopplade till 
investeringen, det vill säga såväl anskaffningsvärdet som personal, utbildning etc. Kalkylen 
bör även innehålla en känslighetsanalys, det vill säga hur kalkylen påverkas om man antar 
att t ex en viss kostnad blir högre än beräknat. Det är viktigt att kalkylen även tydligt 
redovisar vilka konsekvenser projektet får i kommunens driftsbudget i form av 
kapitaltjänstkostnader, men även personalbehov, energikostnader, lokaleffektivitet etc. 

En investering påverkar kommande års driftkostnader bland annat genom 
kapitaltjänstkostnader i form av avskrivningar och ränta. Avskrivningen fördelar 
anskaffningsvärdet för tillgången över nyttjandetiden, vilken är en bedömning av tillgångens 
ekonomiska livslängd och som görs i varje enskilt fall. Strävan efter en rättvisande bild är 
utgångspunkten vid fastställande av avskrivningstider och samma typ av objekt kan därmed 
ha olika långa avskrivningstider beroende på hur/var/av vem det används. Som huvudregel 
gäller högst 5 år för inventarier och högst 3 år för IT-utrustning, men vid en stor mängd och 
hög kvalitet kan möbler skrivas av på längre löptider (prövning i varje enskilt fall). 
Rekommendationen är även att investeringar under 1 miljon kronor har en avskrivningstid på 
högst 5 år. Linjär avskrivning tillämpas, det vill säga avskrivningsbelopp är lika varje stort 
varje år.  
 
Om betydande delar av anläggningen har olika nyttjandetider ska olika avskrivningstider 
tillämpas. Denna metod kallas komponentavskrivning och används för större 
investeringsobjekt, såsom exempelvis fastigheter, gator etc. Komponentmetoden innebär en 
annan gränsdragning mellan investeringar och underhåll. 
 
För tillgångar som inte minskar i värde görs ingen avskrivning. Som exempel på sådana 
tillgångar kan nämnas mark och konst. 

Internränta utgår på bokfört värde, d v s anskaffningsvärdet minskat med redan gjorda 
avskrivningar. Det betyder att en längre avskrivningstid medför högre total räntekostnad. 
Internräntan utgörs i normalfallet av den av SKR rekommenderade internräntan för varje 
enskilt år och framgår i kommunfullmäktiges budget för respektive år. 

  



4. Uppföljning 
Uppföljning av investeringsprojekt görs löpande i kommunens ordinarie uppföljningsprocess 
av verksamhetsansvarig och rapporteras i en sammanställd investeringsprognos till 
respektive nämnd. 

Beviljade investeringsmedel är bundna till ett projekt och är ett utgiftstak. Överskott på ett 
investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett annat investeringsprojekt. Om det 
befaras att en investering inte kan genomföras inom beviljat anslag kan beslut om 
omfördelning av investeringsmedel inom nämnden tas av respektive nämnd. Om ingen 
möjlighet finns till omdisponering mellan nämndens projekt åligger det berörd nämnd att föra 
ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan besluta om utökad 
investeringsram via omdisponering av kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel, 
alternativt föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för utökad investeringsram. 

5. Slutredovisning 
När investeringsprojektet är genomfört ska en slutredovisning tas fram för investeringar 
överstigande 1 miljon kronor. Redovisningen ska belysa både resultatet och projektarbetet. 
Större investeringar inom fastigheter och infrastruktur, ska återrapporteringen även lämnas 
till kommunstyrelsen för kännedom och på anmodan även redovisas. Här avses 
investeringar till ett värde överstigande 3 miljoner kronor. Övriga projekt redovisas till nämnd. 
I samband med årsbokslut ska samtliga under året pågående och avslutade projekt 
rapporteras i investeringsavsnittet. 
 
Projekteringskostnader för ett projekt som avslutas utan att intentionen med projektet slutförs 
ska betraktas som en driftkostnad (investeringsprojektet upplöses). Om projekteringen 
medför en fortsättning kan projekteringskostnaden inkluderas i investeringen eftersom den 
då anses ha ett värde. 

6. Aktivering av avskrivning 
När ett projekt är avslutat ska Ekonomikontoret meddelas och aktivering ske. Avskrivning ska 
ske från den tidpunkt tillgången är färdig att tas i bruk.  
 
Om tillgången byts ut eller går sönder, helt eller delvis, tidigare än avskrivningstidens slut 
medför det att hela det återstående värdet ska direktavskrivas, med andra ord att det bokförs 
som en kostnad samma år. 

Utrangering/försäljning av anläggningstillgång 
Beslut om utrangering/försäljning av lös egendom fattas enligt delegationsordning, under 
förutsättning att marknadsvärdet inte överstiger två prisbasbelopp. Om det är uppenbart att 
annan kommunal verksamhet skulle kunna ha behov av objektet ska detta stämmas av i 
kommunens ledningsgrupp innan försäljning till extern part verkställs. I de fall försäljning sker 
mellan kommunens förvaltningar ska priset utgöras av bokfört värde, det vill säga 
anskaffningsvärdet minskat med gjorda avskrivningar (i praktiken övertas 
anläggningstillgången och dessa kapitaltjänstkostnader). Vid försäljning mellan olika juridiska 
personer inom kommunens samlade verksamhet gäller marknadsprissättning. Vid all 
försäljning till extern part ska bästa ekonomiska ersättning eftersträvas. Överstiger 
marknadsvärdet ett prisbasbelopp ska anbudsförfarande tillämpas. I annat fall krävs enbart 
skriftlig dokumentation av försäljningen. Försäljning till kommunens personal får inte ske. All 
planerad utrangering/försäljning ska omgående skriftligen meddelas ekonomikontoret. 

  



Nedskrivning 
Har värdet på en anläggningstillgång varaktigt gått ned ska nedskrivning ske med det 
engångsbelopp som anses nödvändigt. En nedskrivning ska avse oförutsedda och kraftiga 
värdeminskningar. En nedskrivning ska belasta resultatet som en extraordinär kostnad om 
den är av väsentlig storlek. I annat fall redovisas den bland avskrivningar. Nedskrivningar 
ska alltid motiveras genom skriftlig dokumentation och kommer att prövas av ekonomichef 
innan beslut om nedskrivning. 

Förändrad nyttjandeperiod 
Vid aktivering av en investering ska nyttjandeperioden för tillgången vara fastställd. Den 
ursprungliga nyttjandeperioden kan behöva ses över och om en ny bedömning avsevärt 
avviker från tidigare bedömning ska en korrigering av befintlig och framtida perioder justeras. 
Teknisk utveckling, minskad prestanda eller förändrat kapacitetsutnyttjande kan påverka 
nyttjandeperioden.  Förändrad nyttjandeperiod ska alltid motiveras genom skriftlig 
dokumentation och kommer att prövas av ekonomichef innan beslut om förändring. 

Inventering 
Kommunens anläggningsregister ska innehålla anläggningstillgångar som är i bruk. 
Verksamhetsansvarig ska årligen inventera kommunens anläggnings- och materiella 
tillgångar och säkerställa att bokfört värde är korrekt. Vid en differens mellan tillgångens 
värde och bokfört värde ska ekonomikontoret kontaktas för att genomföra åtgärd. 

Blanketter och mallar 
Blanketter återfinns i blankettarkivet på kommunens intranät. Blanketterna skickas till 
ekonomikontoret (ekonomikontoret@knivsta.se). 
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Kommunstyrelsen 

Försäljning av bostadsrätter 2021-2023 
 
Förslag till beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att sälja upp till tio st. av socialnämndens tomställda 

bostadsrättslägenheter under perioden 2021-2023. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att upphandla en fastighetsmäklare för att genomföra 

försäljningarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har under tidigare år köpt ett antal bostadsrätter för sociala ändamål, då 
tillgång till hyresrättslägenheter inte nådde upp till behovet. Ett ökat utbud av hyresrätter på 
marknaden möjliggör en fortsatt försäljning av de tidigare inköpta bostadsrätterna.  
All försäljning kommer att ske i dialog med Vård- och Omsorgskontoret, där behovet från 
verksamheten styr vilka bostadsrätter som kommer att avyttras först.  
 
Bakgrund 
Under hösten 2018 fick förvaltningen i uppdrag att sälja tomställda bostadsrätter för 
socialnämndens räkning. Uppdraget är slutfört men dock kvarstår behovet av att sälja 
ytterligare lägenheter. Som tidigare erbjuder Knivsta bostäder och privata hyresvärdar 
löpande nya hyresrätter till Knivsta kommun vilket täcker verksamhetens behov.  
 
En hyresrätt har den fördelen att en andrahandshyresgäst kan få ett eget hyreskontrakt, 
vilket inte är fallet med en bostadsrätt. Knivsta kommun har idag ca 16 st. bostadsrätter i 
centrala Knivsta för sociala ändamål.   
 
Försäljningen kommer att ske på den öppna bostadsmarknaden av en extern 
fastighetsmäklare, upphandlad enligt kommunens upphandlingspolicy. En värdering samt 
analys om vilka lägenheter som i slutändan kommer att säljas sker i samråd med  
fastighetsmäklaren. Hänsyn till en ev. svagare bostadsmarknad kan behöva göras. 
 
Lägenheterna kommer, om möjligt, säljas i befintligt skick. Mindre reparationer och flyttstäd 
kan dock behövas i samband med en försäljning. Transaktionskostnader till mäklare etc. 
tillkommer. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
De planerade försäljningarna av bostadsrätter kommer att ge positiva ekonomiska effekter av 
engångskaraktär. Om försäljningspriset överstiger bokfört värde på bostadsrätterna så 
uppstår en realisationsvinst för kommunen. Detta påverkas dock i hög grad av lägenheternas 
skick, placering och anskaffningsår. Försäljningarna kommer påverka kommunens likviditet 
positivt med i princip hela försäljningslikviden, förutom försäljningsomkostnaderna.    
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Ett negativt beslut leder till extra kostnader i form av månatliga hyresavgifter, el- och mindre 
underhållskostnader för kommunen.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-25 
 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
Lokalförsörjningschef 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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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 



Sida 1 av 3 

   
 

  
Handläggare 
Pernilla Westerback 
Näringslivsutvecklare 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-28 

Diarienummer 
KS-2020/750 

   
 

Kommunstyrelsen 

Förnyat avtal Stockholm Business Alliance 2021-2025 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslaget avtal med Stockholm Business Alliance för 

perioden 2021-2025. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Partnerskapet Stockholms Business Alliance är ett näringslivssamarbete inom 
Stockholmsregionen. Samarbetet syftar till att öka attraktionskraften och främja 
internationella investeringar. Under den kommande avtalsperioden fokuserar partnerskapet i 
huvudsak på områdena investeringar och etableringar samt utveckling av kommunernas 
service till de lokala företagen. 
 
Bakgrund 
Stockholm Business Alliance (SBA) har under innevarande period bestått av 56 kommuner 
som binds samman av att infrastrukturen möjliggör en arbetspendling inom regionen och av 
att kommunerna näringsmässigt och funktionsmässigt kompletterar varandra. Samarbetet 
syftar till att främja tillväxt lokalt och regionalt genom att öka attraktionskraften för människor, 
företag och kapital. 
 
SBA-samarbetet samordnas via Stockholm Business Region (SBR) och fokuserar på två 
områden. 
 

1. Investering och etablering 
En samlad marknadsföring av en region är idag en förutsättning för att kunna vara 
framgångsrik i den internationella konkurrensen om investeringar och talanger mellan 
regioner. Partnerskapet samlas under det gemensamma varumärket Stockholm – 
The Capital of  Scandinavia och marknadsför sig mot en internationell marknad. 
Etableringsförfrågningar skickas ut till medlemskommuner som kan svara upp på 
dessa. Knivsta har agerat på förfrågningar där vi kunnat matcha underlaget och ser 
att det investerings- och etableringsfrämjande arbetet som sker genom SBA 
kompletterar och stärker det etableringsarbete som pågår inom kommunen. Vi saknar 
egna resurser för att strategiskt bearbeta den internationella marknaden och vi stärks 
av ett samarbete under ett gemensamt varumärke.  
 

2. Utveckling av service till de lokala företagen - Nöjd-Kund-Index 
En god nivå på service till företag är en grundsten för ett gott företagsklimat. Nöjd-
Kund-Index mätningen utökas med fler områden och SBR kommer under 
avtalsperioden att kraftsamla gentemot de nationella myndigheterna för att utveckla 
deras service till företag med stöd av den moderna tekniken. Ett arbete som ligger i 
linje med det effektiviseringsarbete som pågår inom Knivsta kommun. 

SBA-samarbetet tillför viktiga nätverk för flera näringslivskopplade funktioner både inom 
kommunen och kommunala bolag och stärker vår koppling till Stockholmsområdet. För 
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Knivsta med sitt geografiska läge vid länsgränsen, med en stark arbetsmarknadskoppling till 
Stockholmsregionen och med en ambition om att öka antalet arbetstillfällen, ser vi att 
partnerskapet är relevant och strategiskt viktigt att fortsätta vara med i. 
 
SBR arrangerar också en rad kunskapshöjande seminarier och konferenser som ingår i 
medlemskapet. Därutöver bidrar SBR med omvärldsbevakning, konjunkturrapporter och 
spridning av adekvata analyser och rapporter. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
För att finansiera den samordnade verksamheten bidrar varje kommun med fyra kronor per 
invånare i kommunen, per den 1 januari varje år. Kostnaden för samarbetet finns budgeterad 
inom tilldelad budget för näringsliv. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
SBA-avtal 2021-2025 
Följebrev SBA-avtal 2021-2025 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningsekonom 
 
 

 
 
 
 

 

Åsa Franzén 
Kanslichef, kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet berör inte barn specifikt. 
 
 
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 



 

 

Följebrev till SBA-avtal 2021-2025 

 

Följande dokument syftar till att tydliggöra vilket arbete som ingår i områdena Nöjd-kund-
index och Investeringsfrämjande arbete.  
 

Nöjd-kund-index 

 

En god nivå på service till företagen är en förutsättning för ett gott företagsklimat. 
Servicemätningen genomförs årligen, vilket är i linje med SKRs (Sveriges Kommuner och 
Regioner) ambitioner för mätningen Insikt.   
 
Invest Stockholm ansvarar inom ramen för NKI-arbetet för: 

- Att leda SBA:s NKI-råd 
- Att det sker en utveckling och koordinering av NKI- och NAI-undersökningen (nöjd-

anbudsgivare-index gällande upphandling) i samverkan med SKR 
- Föredragningar och stöd till SBA-kommunerna gällande NKI-undersökningen 
- Erfarenhetsutbyte inom myndighetsutövning 
- Konferens inom Nöjd-kund-index 

 
Det åligger medlemskommunerna att driva sitt eget utvecklingsarbete inom NKI. Kommuner 
ska analysera resultatet från servicemätningen, sätta upp realistiska mål och aktiviteter och 
genomföra dessa för att öka kundnöjdheten. Följande sju myndighetsområden mäts: 
brandtillsyn, miljötillsyn, bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd, livsmedelstillsyn 
och upphandling. Mätningen utvecklas och förbättras i samarbete med SKR och SBAs NKI-
råd (ett antal kommuner som velat ta extra ansvar för metod och utveckling). 
 

Investeringsfrämjande arbete   

 
Strategin för partnerskapet är att fokuserat satsa på de branscher där Stockholmsregionen 
internationellt ligger i yttersta framkant.  
 
Grunden i det investeringsfrämjande arbetet är att attrahera utländska företag till 
Stockholmsregionen. Det är dock viktigt att vara flexibel i arbetssätt utifrån behov och 
konjunktur. Utbrottet av Covid-19 och andra större händelser i världen och ekonomin kan 
leda till ett minskat intresse från utländska företag och därför kan arbetet inom SBA tillfälligt 
vridas om till att istället stötta befintliga lokala, utlandsägda företag. Syftet är att, tillsammans 
med kommunerna, stötta företagen för att de fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet. Invest 
Stockholm har också ett samarbete med andra aktörer t ex nationella Business Sweden som 
med sina verktyg kan hjälpa Invest Stockholm att stötta företagen i regionen.  
 
Invest Stockholm ansvarar för det investeringsfrämjande arbetet med: 
 



- att marknadsföra och paketera Stockholmsregionens styrkor mot målgrupperna utländska 
investerare, företag och talanger. 
- att bearbeta olika utländska branscher/marknader med anpassat material för målgrupperna 
- säljaktiviteter på utvalda mässor och event  
- att ge råd och stöd till medlemskommuner kring hur man förbättrar sitt erbjudande till 
investerare  
- att hålla seminarier och utbildningar för medlemskommuner inom området  
- att agera facilitator och marknadsförare i kontakter med offentliga och privata organisationer 
- att agera one-stop-shop gentemot investerare 
- att hantera förfrågningar från investerare och förmedla information till medlemskommuner 
- att sammanställa kommunernas enskilda erbjudanden till en samlad paketering till 
investeraren där vi lyfter gemensamma styrkor  
- att vid större, komplexa etableringar (ex datacenters) samarbetar Invest Stockholm med flera 
aktörer för att processen ska blir smidig och enkel 
-  att ge strategiskt stöd till kommuner i syfte att de ska kunna svara upp mot investerarnas 
önskemål ( ex ha en framförhållning i framtagande av detaljplanerad mark) 
- att delta i mindre och större konferenser (svenska och utländska) och vid scenframträdanden 
marknadsföra regionens styrkor 
- att stötta kommuner i Retention- och Expansionarbete – dvs arbeta med de befintliga 
utlandsägda bolagen i kommunerna och förebygga varsel och assistera dem i att växa  
 
 
Marknadsföringen av regionen genomförs på flera sätt och är viktig. Det är en stor konkurrens 
regioner emellan i världen och de största närliggande konkurrenterna för vår region är Berlin, 
Paris, Köpenhamn och Amsterdam. 
 
Invest Stockholm ansvarar för marknadsföring och kommunikation av regionen genom: 
 
- marknadsföringskampanjer för att öka kännedomen om Stockholmsregionens styrkor och 
värderingar gentemot målgrupperna utländska investerare, företag och talanger 
- att positionera Stockholm som en av de mest kreativa regionerna i världen 
- leadsgenerering genom vår digitala kommunikation via investstockholm.com och även 
sociala medier (instagram, facebook, linkedin,twitter, youtube och WeChat) 
- digital PR, nativeartiklar i samarbete med The Local och pressaktiviteter, t ex 
pressmeddelanden vid etableringar, lansering av rapporter och PR-aktiviteter för att framhäva 
Stockholmsregionens styrkor 
- paketering av affärsmöjligheter, investeringspotential och framträdande sektorer i rapporter  
- framtagande av strategiskt rätt material och underlag till internationella mässor och event 
- att stötta kommunikatörer i SBAs medlemskommuner i deras internationella marknadsföring 
- att arrangera en konferens per år för målgruppen kommunikatörer 
- att förse SBA-medlemmar med relevant information genom SBAs nyhetsbrev sex ggr per år 
 



 

 

Stockholm Business Alliance 
 

Avtal om Näringslivssamarbete i Stockholmsregionen 

  
 

 

§ 1. Hållbar tillväxt genom ökad attraktionskraft 

 
Storstadsregioner har under de senaste 40 åren fått en växande betydelse i ekonomin. De utgör 

noder i globala nätverk för kunskapsproduktion, affärsutveckling, och kontaktintensiva 

aktiviteter, samspel mellan företagsenheter i multinationella koncerner och beslut om import 

och exportflöden. Storstadsregionerna blir därmed viktiga för länders förmåga att attrahera, 

utveckla och behålla ekonomisk aktivitet - i synnerhet kunskapsintensiv verksamhet. Ett nära 

samarbete mellan kommuner och en samlad marknadsföring av en region är en förutsättning 

för att kunna vara framgångsrik i den internationella konkurrensen om investeringar och 

talanger mellan regioner.  

 

För att kunna möta den internationella konkurrensen har partnerskapet Stockholm Business 

Alliance bildats inom näringslivsområdet mellan kommuner i Stockholmsregionen. SBA-

regionen binds samman av att infrastrukturen möjliggör en arbetspendling inom regionen och 

av att kommunerna näringsmässigt och funktionsmässigt kompletterar varandra. För att 

Stockholmsregionen fortsatt ska kunna attrahera företag, investeringar och talanger är den 

internationella flygtillgängligheten från Stockholm - Arlanda avgörande, men också gods- och 

persontrafik på järnväg och sjöfart.  
 

Undertecknande kommun avser att i form av det långsiktiga partnerskapet Stockholm 

Business Alliance samarbeta för att främja tillväxt lokalt och regionalt inom det geografiska 

området Stockholmsregionen (SBA), genom att öka attraktionskraften för människor, företag 

och kapital. Partnerskapet förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande. 

 

§ 2. Samordning genom Stockholm Business Region                                           

Som ett led i partnerskapet Stockholm Business Alliance samordnas arbetet genom det av 

Stockholms kommun ägda Stockholm Business Region AB (nedan kallat SBR). 

 

Den strategiska inriktningen och aktiviteterna för partnerskapet beslutas varje år i SBA:s 

verksamhetsplan (VP). Verksamhetsplanen tas fram av styrgruppen och beslutas av 

kommunstyrelseordföranden vid ett fysiskt eller digitalt möte en gång per år. 

 



§ 3. Innehåll i samarbetet 
 

Under avtalsperioden fokuserar partnerskapet i huvudsak på områdena Investeringar och 

etableringar samt utveckling av kommunernas service till de lokala företagen.  

 

Investeringar och etableringar 

Strategin för partnerskapet är att fokuserat satsa på de branscher där Stockholmsregionen 

internationellt ligger i yttersta framkant. Generellt går teknikinnehållet igenom i alla dessa 

branscher. Inom ICT (informations- och kommunikationsteknologi), Life Science (läkemedel-

,bio och medicinteknik), och Construction/Infrastructure är Stockholm framgångsrikt. 

Stockholmsregionen har också ett gott rykte inom Cleantech (miljöteknik). För att säkerställa 

att partnerskapet fokuserar på rätt branscher analyseras kontinuerlig Stockholmsregionens 

styrkor inom olika branscher och prioriteringarna uppdateras löpande under avtalsperioden. 

 

Vid en konjunkturavmattning är det viktigt att fokusera på de redan befintliga utlandsägda 

företagen i regionen och deras möjligheter att växa och återinvestera. Erfarenheten visar att 

cirka 70 procent av återinvesteringarna i en region sker i just utlandsägda bolag.  

 

Det åligger medlemskommunerna att identifiera och paketera sin kommuns styrkor utifrån en 

investerares perspektiv. Respektive medlemskommun ska också ta emot och värdera de 

etableringsförfrågningar som kommer från SBR. SBR ansvarar för den internationella 

marknadsföringen av Stockholmsregionen som investerings- och etableringsort samt bidrar 

med stöd och verktyg till det lokala arbetet i medlemskommunerna.   

 

SBR använder vid internationell marknadsföring av Stockholmsregionen det gemensamma 

varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. Medlemskommunerna förbinder sig att 

alltid använda varumärket vid internationell marknadsföring.  

 

Utveckling av service till de lokala företagen - Nöjd-Kund-Index 

En god nivå på service till de lokala företagen är en förutsättning för ett gott företagsklimat. 

Medlemskommunerna ska årligen genomföra servicemätningen för myndighetsområdena 

brandtillsyn, miljötillsyn, bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd, livsmedelstillsyn 

och upphandling, vilket är i linje med Sveriges Kommuner och Regioners ambitioner för 

mätningen Insikt.  

 

Sedan starten har SBA-regionens samlade betyg ökat från NKI 63 (år 2005) till NKI 73 (år 

2019), men det finns stora skillnader mellan såväl myndighetsområden som kommuner.  

Det åligger medlemskommunerna att driva ett eget utvecklingsarbete för att utveckla servicen 

till företag. Medlemskommunerna ska analysera resultatet från servicemätningen, sätta upp 

realistiska mål och aktiviteter och genomföra dessa för att öka kundnöjdheten.  

 



 

SBR bidrar med stöd och verktyg till det lokala arbetet i medlemskommunerna och att 

utveckla och förbättra mätningen. SBR kommer under avtalsperioden att kraftsamla gentemot 

de nationella myndigheterna för att utveckla deras service till företag med stöd av den 

moderna tekniken. 

 

Konjunkturrapport och nyhetsbrev 

Därutöver ansvarar SBR för omvärldsbevakning och spridning av adekvata analyser och 

rapporter inom partnerskapet. En konjunkturrapport sammanställs och skickas ut för varje 

kvartal för samtliga åtta län inom medlemskapet. Ett nyhetsbrev om SBA:s verksamhet 

sammanställs och skickas ut sex gånger per år. Syftet är ge partnerskapet en gemensam bild 

av konjunkturen och pågående aktiviteter. 

 

 

§ 4. Styrgrupp och arbetsgrupp                                                                                                      

Till stöd för det arbete som bedrivs av SBR enligt avtal med partnerkommunerna finns en 

styrgrupp. Denna består av stadsdirektören i Stockholms stad (ordf) samt fyra 

kommundirektörer från kommuner i Stockholms län (utses inom Storsthlm) samt 

kommuncheferna i Eskilstuna, Gävle, Uppsala, Västerås, Örebro Norrköping och Linköping. 

Dessutom deltar som föredragande VD och medarbetare på SBR. Denna styrgrupp 

sammanträder minst fyra gånger per år, fysiskt eller med digitalt möte.  

En arbetsgrupp med näringslivschefer, med samma geografiska sammansättning som 

styrgruppen, genomför arbetsmöten minst fyra gånger per år fysiskt eller digitalt. 

Arbetsgruppens uppgift är att ta fram underlag till beslut och att komma med förslag till 

aktiviteter och arbetssätt som gagnar samarbetet.   

§ 5. Finansiering                                                                                                     

För att finansiera den samordnade verksamheten bidrar varje kommun med fyra kronor per 

invånare i kommunen, per den 1 januari varje år, med 2021 som första år. SBR skickar ut 

faktura där summan baseras på invånarantalet i kommunen per den 1 januari. 

Stockholms stad bidrar med ett fast belopp på 7,5 miljoner årligen. 

Vid projektperiodens slut kan styrgruppen fatta beslut om återbetalning till 

medlemskommunerna av medel som ej förbrukats. Styrgruppen kan också fatta beslut om att 

ej förbrukade medel ska föras över till nästa avtalsperiod, beslutet ska då innefatta en 

uppdragsbeskrivning vad medlen ska användas till samt ett datum då dessa ska vara 

förbrukade, dock senast inom 6 månader efter avslutad projektperiod 

 § 6. Avtalsperiod                                                                                       

Avtalsperioden är 1 januari 2021- 31 december 2025. Om fler än två tredjedelar av 

kommunerna säger upp avtalet upphör avtalet automatiskt att gälla för samtliga kommuner 



med uppsägningstid om ett år. Om partnerskapet ska förlängas efter 2025 förutsätter det att ett 

nytt avtal tecknas av kommunerna. Nya kommuner som ej tecknat avtal under 2020 kan 

ansluta senare under avtalsperioden efter beslut från styrgruppen.  

 

§ 7. Utvärdering av partnerskapet 
 

SBR mäter kontinuerligt under året antalet investeringar och effekterna på samhällsekonomi 

och sysselsättning och NKI-arbetets olika parametrar såsom handlingsplaner, 

serviceseminarier och resultat. Under år 2024 ska en oberoende utvärdering genomföras av 

SBA-samarbetet för avtalsperioden.    

                                                                                                                                                                        

§ 8. Tvist                                                                                                                 

Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av parterna. I andra 

hand skall tvist hänskjutas till allmän domstol på SBR:s hemort för avgörande enligt svensk 

rätt. 

Detta avtal upprättas i två exemplar, av vilka vardera parten har tagit sitt. 

 

Stockholm den     /        2020 ___________________________ den    /       2020 

 

För Stockholm Business Region AB För ________________________ kommun 

 

--------------------------------------------------    ______________________________ 

Anna König Jerlmyr  

Finansborgarråd/Ordförande SBR      Kommunstyrelsens ordförande  

 

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

Staffan Ingvarsson Kommunchef 

VD Stockholm Business Region AB  
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-07 

Diarienummer 
KS-2020/780 

   
 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Knivsta kommun per 2020-08-31 och 
årsprognos. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunal bokföringslag ska en kommun upprätta ett delårsbokslut, Knivsta kommun 
gör det för perioden januari-augusti. Kommunens resultat för perioden blev 17,8 miljoner 
kronor och kommunkoncernen uppgår resultatet till 48,6 miljoner kronor. 
 
Årsprognosen för Knivsta kommun är 22,7 miljoner kronor, varav nämndernas resultat 
beräknas till 105 tusen kronor.  
 
Verksamhetsuppföljningen består av Kommunfullmäktiges 11 mål och uppdrag. Av de 11 
målen görs en bedömning att 10 mål delvis uppnås. Kommunfullmäktiges uppdrag till 
styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. Genomförande av uppdragen löper 
enligt plan. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommunkoncern resultat uppgick för perioden till 48,6 miljoner kronor, föregående 
period var resultatet 47,8 miljoner kronor. Det bolag som bidrar mest till resultatet i 
koncernen är Kommunfastigheter i Knivsta AB, resultat 24,7 miljoner kronor.  
 
Knivsta kommuns resultat uppgår till 17,8 miljoner kronor (föregående period 25,6 miljoner 
kronor). Det är ett resultat i linje med föregående år eftersom föregående års resultat 
inkluderar en utdelning från kommunens helägda bolag med 8 miljoner kronor i utdelning.  
 
Trots denna likhet är det ändå två helt olika resultatperioder, eftersom årets första 8 månader 
har påverkats kraftig av den pandemin världen befinner sig i. Det har påverkat både den 
kommunala verksamheten och även kommunens ekonomi. Under första 8 månaderna har 
staten beslutat om nya statsbidrag för att stödja den offentliga sektorn under denna svåra tid.  
 
Utan utökade statsbidrag hade resultatet varit betydligt sämre. De utökade statsbidragen och 
andra statliga insatser uppgår till cirka 28 miljoner kronor under perioden för pandemin, 
kompensationen är bland annat för täcka upp lägre skatteintäkter. Kommunens särskilda 
kostnader för pandemin är svårare att beräkna eftersom det består av både indirekta och 
direkta kostnader, det senare är minst 5 miljoner kronor. Pandemin har även effekter på vård 
och omsorgsinsatser för äldre, flera äldre har avsagt sig insatser och det är få nya 
ansökningar om insatser vilket är ett tecken på en rädsla för att bli smittad.   
 



Sida 2 av 4 

 
 

 
  

 
Skatteintäkter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning var 6 miljoner lägre än föregående 
resultatperiod trots de höjda statsbidragen. Resultatet inkluderar även ett exploateringsnetto 
med 13 miljoner kronor (11 miljoner kronor bättre än föregående års period).  
 
Semesterlöneskuldsförändring var +6,9 miljoner kronor jämfört med föregående år då den 
var 9,5 miljoner kronor. Semesterlöneskulden får en positiv resultateffekt eftersom 
medarbetarna till största delen tar ut semester under sommaren vilket innebär att 
arbetsgivaren får en fordran på de anställda (semesteråret i kommun är januari-december). 
 
Nettokostnaderna har ökat med 2,1 procent mot föregående resultatperiod vilket jämfört med 
de senaste åren är en låg kostnadsökning, exklusive lokalkostnader är förändringen endast 
+0,8 procent. Lokalkostnaden för nya kultur- och idrottsanläggningen får från 2020 fullt 
genomslag i årets utfall. Volymtillväxten (barn, elever och äldre) har varit svag vilket beror på 
att befolkningsökningen var svag under 2019.  
 
Årsprognosen för kommunen beräknas uppgå till 22,7 miljoner kronor, balanskravsresultatet 
beräknas till 21,7 miljoner kronor (alla reavinster ska exkluderas, försäljning av lägenheter 
ger 1 miljon kronor i reavinst). Kommunens positiva resultat innebär att tidigare års 
underskott nu kommer vara reglerade vid året slut.  
 
Styrelse och nämnder tillsammans beräknas göra ett överskott om +105 tusen kronor, vilken 
i praktiken är en prognos nära noll (0). Det är på totalen en god budgetföljsamhet. Det finns 
dock stora skillnader mellan styrelse och nämnder, Kommunstyrelsens prognos är +2,4 
miljoner kronor medan Socialnämndens resultat beräknas till +2 miljoner kronor, 
Samhällsutvecklingsnämnden beräknar ett underskott om 3,5 miljon kronor. 
Exploateringsnettot uppgår till 52 miljoner kronor i årsprognosen. 
 
Investeringarna inom kommunen för perioden uppgår till 23 miljoner kronor (föregående 
period 21 miljoner kronor) och årsprognosen är en investeringsutgift med ca 66 miljoner 
kronor vilket är cirka 100 miljoner kronor lägre än budgeterat.  
 
Verksamhetsuppföljningen består av Kommunfullmäktiges 11 mål och uppdrag. Av de 11 
målen görs bedömningen att 10 mål delvis uppnås och 1 mål kan ingen bedömning göras 
eftersom pandemin förändrat möjligheten att följa upp brukarnas nöjdhet med omsorgen. Det 
finansiella målet bedöms uppnås (minst 1 procent av skatter och generella statsbidrag), 
låneskulden har planat ut men har inte sjunkit ned till det uppsatta måltalet.  
 
Den generella kundnöjdheten är god, kvaliteten bedöms som god i rankingar och interna 
mätningar. Kostnadsnivån indikeras i nyckeltal vara högre än målvärdet. 
 
Kommunen bedöms vara en attraktiv arbetsgivare, dock har sjukfrånvaron ökat vilket 
förklaras av pandemin. Ungdomar i kommunen bedöms få en möjlighet till en aktiv och 
meningsfull fritid där Centrum för idrott och kultur bedöms höja nöjdheten framgent. 
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Ohälsan är lägre i Knivsta jämfört med riket, det är svårbedömt hur pandemin påverkar 
hälsan i framtiden. Hållbarhetsdimensionerna bedöms utvecklas sig positivt genom 
stadsbyggnadsprinciper för byggandet av en hållbar stad, fyrfackskärl för högre 
materialåtervinning, inköp av ekologiska livsmedel ökar som andel av totala 
livsmedelsinköpen. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. 
Genomförande av uppdragen löper enligt plan, exempelvis har uppdraget om 
effektiviseringsprogram kommit så långt att målet att minska kostnaderna i fasta priser och 
volym om 20 miljoner kronor nu är uppnått. Förändringsarbetet har fortsatt under pandemin 
men delvis fått en ny riktning med distansarbete och ökad användning av digitala 
mötesverktyg etc. Lokaleffektiviteten har genom lägre kostnader för befintliga kontrakt 
förbättrats, vidare har framtida kostnadsökningar kunna hållas ned genom aktiva beslut om 
att skjuta på investeringar, gå ur lokaler och högre nyttjandegrad av befintliga lokaler.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för kommunen.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-07 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Revisorer 
 
 
 
 

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

Beslutet handlar om att godkänna ett delårsbokslut som är en sammanfattande berättelse av 
perioden januari-augusti och en prognos för årets resultat och bedömning av årets 
måluppfyllelse. 
 
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 



 
 
 

Verksamhetsberättelse- och 
delårsbokslut för 
Kommunkoncernen 
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Förvaltningsberättelse 
Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin Covid-19 
Sammanfattningsvis har året i mycket stor utsträckning präglats av pandemin Covid19. Det har 
inneburit hög arbetsbelastning för i stort sett alla kommunens verksamheter och alla 
verksamheter har påverkats på ett eller annat sätt. 
Konsekvenserna har varit lite olika, exempelvis har distansarbete förändrat arbetssättet, men 
långt ifrån alla i kommunen har den möjligheten. Många funktioner som måste vara närvarande 
fysiskt i äldreomsorg, förskola och grundskola för att ta några exempel. 
Det har krävts en stor omstrukturering i arbetet inom Vård- och omsorgskontoret för att möta 
pandemin på bästa sätt,. Den regionala samverkan har varit mycket tät under våren och 
sommaren och lokalt har arbetet fortlöpande behövt justeras allt eftersom de nationella och 
regionala rekommendationerna och föreskrifterna förändrats. Fokus är - och har varit - ständigt 
högt på följsamhet till gällande hygienriktlinjer. 
Nya arbetssätt har inrättats avseende skyddsutrustning, minskad smittspridning och även 
smittspårning där det behövts. Under en period var det svårt att få tag på skyddsutrustning och ett 
centralt lager samt samordnad inhandling inrättades. Inom samtliga verksamheter har 
utbildningar och möten i mycket hög utsträckning skett digitalt. Även besök inom 
myndighetsutövningen har förlagts i så stor utsträckning som möjligt till en digital miljö. Det har 
varit hög arbetsbelastning på alla enheter, med högre sjukfrånvaro än vanligt och även högre 
frånvaro på grund av vård av barn. Socialnämndens verksamheter har dock hela tiden kunnat ge 
invånarna nödvändig vård, omsorg, stöd och service. 
På Estrids gård infördes besöksförbud den 20/3 och det nationella besöksförbudet infördes 1/4 
för att minska smittspridningen på särskilda boenden för äldre. Lyckträffen och 
dagverksamheten för äldre stängdes och kommer att hållas stängda till årets slut. Andra 
verksamheter så som Fröhuset och Stegen har istället ställt om arbetssätt och i så hög 
utsträckning som möjligt förlagts utomhus. Frivilligsamordning infördes i kommunen, och pågår 
fortsatt, där kommuninvånare kan få hjälp med t ex inköp, och där den som önskar får en 
telefonkontakt med en volontär från Lyckträffen via "vänlinjen". 
Exempel på förändrade volymer inom socialnämndens verksamheter på grund av 
coronapandemin är missbruksvården där både orosanmälningar och antalet HVB-
hemsplaceringar hittills varit knappt 20% jämfört med samma period år 2019. Volymerna inom 
färdtjänst och riksfärdtjänst har minskat till rekordlåga nivåer och den tidigare ökningen inom 
äldreomsorgen har avstannat och även minskat något när brukare avsäger sig insatser eller avstår 
från att ansöka om stöd. Barn- och Ungdomsenheten sticker här ut då de istället har marginellt 
fler orosanmälningar hittills i år jämfört med samma period föregående år. 
Mötesformer har förändrats samt utvecklats och pandemin har tvingat det digitala användandet 
att utvecklas i positiv riktning. Bland annat har kontaktcenter har givits möjlighet att arbeta på 
distans. Det är glädjande att kunna konstatera att en stor del av arbetsuppgifterna går utmärkt att 
genomföra på distans. 
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Digital signering är infört inom flera områden. Det var processer som var under införande, men 
från våren blev behovet mycket stort att snabba på denna utveckling. 
Kommunledningskontoret har även startat arbetet för ett e-arkiv och införandet kommer starta 
under hösten/vintern. Office 365 har införts på flera arbetsplatser och förenklat arbetet för 
många. Arbetet för digital tillgänglighet, som innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till 
digital offentlig service, pågår och en granskning har genomförts. 
Utbildningsnämndens verksamheter på flera sätt av pandemin. Hanteringsfrågorna har tagit 
mycket ledningstid i anspråk och sjukfrånvaron har ökat markant. Undervisningen har dock 
kunnat genomföras enligt plan tack vare stora insatser från alla medarbetare. 
Den så kallade "hemestereffekten" dvs att medborgarna på grund av reserestriktioner och övriga 
coronarelaterade hinder tvingats sysselsätta sig hemma i betydligt större omfattning än vad som 
annars är vanligt, syns i statistiken gällande sökta bygglov. Bygglovsenheten har mycket att 
göra. 
Coronapandemin har haft en påverkan på miljöenhetens verksamhet i att den ordinarie tillsyn 
och kontroll har fått anpassas efter rådande situation och i vissa fall pausas samtidigt som 
enheten har fått jobba med att ta fram nya arbetssätt för att kunna utföra sitt uppdrag i högsta 
möjliga mån utifrån rådande situation. Det har även tillkommit ett nytt tillsynsansvar till 
nämnden över tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Denna tillsyn får inte vara 
avgiftsfinansierad och en del av kostnaden för tillsynen kommer att täckas av medel från staten. 
Distansarbetet har minskat utpendlingen kraftigt, det har i sin tur påverkat beläggningen på de 
infarts- och pendlarparkeringarna. Ett stort intäktsbortfall bedöms föreligga för 2020. 
Verksamheten vid Knivsta Kretsloppspark har påverkats särskilt då nya förhållningssätt och stor 
ökning av både besökare och avfallsmängder innebär ökade kostnader för extra bemanning och 
avfallsbehandling. 
Kommunens budget för 2020 har reviderats dels på grund av en större budgetavvikelse som 
identifierades i början av året, men efter mars månad blev det tydligt att det även krävdes 
förändringar av budgeten på grund av pandemin. Kommunfullmäktige beslutade om reviderad 
budget i juni månad. 
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Utöver pandemins effekter och påverkan sker det många förändringar och förbättringar inom 
kommunernas verksamheter.  
Ekonomikontoret har uppgraderat ekonomisystemet under våren. Under sommaren har ett nytt 
upphandlingsverktyg implementerats. 
HR-kontoret har fortsatt värderingsarbetet genom fastställande av en Ledarfilosofi - en grund 
kring kommunens förväntningar på våra chefer, ett stöd vid chefsrekrytering samt bas för 
utvecklingsinsatser för våra befintliga chefer. Ett ytterligare stöd till våra chefer är den digitala 
Chefsportalen som lanserats under året. Detta möjliggör för chefer att lättare ”hitta lätt för att 
göra rätt” i sitt chefsuppdrag. 
Under våren 2020 har öppnandet av ishallen varit en stor utmaning. Covid- 19 har påverkat hur 
uthyrning och beläggning har kunnat göras. Detta gäller även scenkonstlokalen på CIK. Att hitta 
alternativa sätt att nå människor, och då framför allt ungdomar, under våren och sommaren med 
aktiviteter har skapat nya och innovativa arbetssätt 
Under det gångna läsåret har samverkan med Uppsala Universitet förstärkts. Inom ramen för 
"Mera Lärande" har projektet med fokus på forskningslitteracitet fortsatt och då inkluderat 
handledning till bla skolledare och förstelärare. Två enheter har ett utökat samarbete med 
universitet, Thunmanskolans projekt syftar till att bättre förstå vad som motiverar elever till 
studier och Norrgårdens förskola fokuserar på lärmiljöer och kvalité. 
Lärarprogrammet förändrar sin verksamhetsförlagda utbildning till att omfatta så kallade 
partnerskolor. Knivsta kommun kommer från hösten 2020 att vara en av de kommuner som får 
möjlighet att verka som samarbetspartner kring detta. 
I Knivsta kommun finns sedan hösten 2020 ett överskott av förskoleplatser. Detta beror framför 
allt på att befolkningsprognosen har räknats ner, att flera fristående aktörer startar upp 
verksamhet i Knivsta och att det tillkommit fler fristående pedagogisk omsorg samt att antalet 
barn i barngrupperna ökar. Som ett led i att möta denna utveckling beslutade 
Utbildningsnämnden vid sitt sammanträde i mars 2020 att avveckla verksamheten vid Citronens 
förskola. 
Under 2020 pågår en omställning av utbildningskontorets administration med digitalisering i 
fokus. Ett led i detta är en övergång till systemet "IST-administration". Sammantaget möjliggör 
detta en minskning av personalkostnaderna från 2021. 
Bygg och miljökontoret har arbetat med förebyggande insatser i arbetsmiljön i syfte att bland 
annat minska sjukfrånvaron. Insatserna börjar nu ge resultat. 
Under året som gått har nya ramavtal tecknats gällande drift-, mark- och beläggningsarbeten. 
Under sommaren har flera underhållsarbeten kunnat påbörjas inom det kommunala vägnätet. En 
mer omfattande inventering av den kommunala gatubelysningen har påbörjats för att se behovet 
av reinvestering, och som ett resultat av den har stora delar av anläggningen i området runt 
Kölängen bytts ut. 
Två större gatuinvesteringar har fortskridit, byggandet av Parkvägen och cirkulationsplatsen i 
korsningen Gredelbyleden - Kölängsvägen, och arbetet med att bygga infrastruktur inom 
området för detaljplan Centrala Ängby har påbörjats. 
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Införandet av ett nytt insamlingssystem för avfallshanteringen som innebär att alla hushåll i 
småhus (villa och fritidshus) ska få tillgång till bostadsnära insamling av hushållsavfall och 
förpackningar fortlöper. En ny insamlingsentreprenör startar sitt uppdrag den 19 oktober i 
samarbete med Knivsta, Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommun. 
Byggnationen av en hygieniseringsanläggningen för återförande av näringsämnen för slam från 
enskilda avlopp har upphandlats och entreprenör antagits. Anläggningen finansieras till hälften 
av bidrag från länsstyrelsen och till hälften av kommunen. Anläggningen beräknas vara 
färdigställd under innevarande år. 
Utvecklingsprogrammet för västra Knivsta och Alsike fortskrider, där stadsutvecklingsstrategin 
är en viktig pusselbit. Arbetet med strategin kommer att fortlöpa under året för att vara klart till 
årsskiftet. Vidare har beslut fattats om stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy som anger 
riktningen för hur ett framtida Knivsta ska formas. 
Stadsutvecklingsavtal har tecknats med fyra ankarbyggherrar. Avtalen innebär att kommunen till 
var och en av byggherrarna anvisar mark inom Västra Knivsta motsvarande högst 250 bostäder. 
Byggherrarnas åtagande är dels att bidra med kompetens, marknadskännedom etc i 
utvecklingsarbetet för västra Knivsta. Avtalen ger kommunen också en inkäkt. 
Under året har kommunen överlåtit mark till Bolite Bostäder som en del av detaljplaneområdet 
Centrala Ängby, där planerar de uppföra ca 80 hyreslägenheter. 
Ett antal större exploateringsavtal har tecknats under året, bland annat detaljplanen för kvarteret 
Segerdal samt detaljplanen för Lilla Brännkärrsskogen. 
Inom företagsområdet Ar pågår förhandlingar om några större tomtförsäljningar, intresset för att 
köpa mark i Knivsta för bostadsbyggande är fortsatt starkt och har inte påverkats av pandemin. 
Under året har beslutshandlingar för två kommunala naturreservat färdigställts. Projektet "Lär 
känna Knivstaån" har avslutats och kommer att avslutas i november 2020 med en utställning och 
ett slutseminarium i kommunhuset. En digital trädvandring har producerats med syfte att öka 
kunskapen om våra inhemska träd samtidigt som man uppmuntrar till promenader och vistelse 
utomhus. 
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Den 1 januari 2020 bildades den nya enheten Hemvård som var en sammanslagning av 
hemtjänsten och hemsjukvården. Det har under våren varit ett stort arbete för att få ihop de olika 
verksamheterna till en enhet. Fortsatta svårigheter att rekrytera och behålla sjuksköterskor ledde 
till att enheten, för att uppnå ökad kontinuitet, upphandlat beredskap av sjuksköterskor. 
Enheten för barn och unga gick in i året med en hög personalomsättning och en hög andel inhyrd 
bemanningskonsulter. Med en tydlig strategi för ökad stabilitet har omsättningen sjunkit och 
behovet av konsulter upphört (inga konsulter finns kvar i enheten). 
Den 10 augusti öppnades Tegelparken som är en servicebostad enligt LSS i kommunal regi, med 
plats för 8 brukare. Boendet har möjliggjort för flera kommuninvånare att flytta tillbaka till 
Knivsta. 
Utökad samverkan mellan stödboendet, råd och stöd samt enheten för barn och unga har även 
möjliggjort för flera unga att få stöd på hemmaplan - i en medveten satsning för att minska på 
externa HVB-hemsplaceringar. 
IVO har under vår och sommar genomfört granskningar av socialnämndens stödboende, 
hemtjänsten och Estrids gård, utan anmärkningar. 
Införande av digitalt ledningssystem enligt SOSF:s 2011:9 pågår, dock med något lägre takt än 
planerat på grund av pandemin samt svårigheter med koppling mellan IT-system. 
Nytt förfrågningsunderlag för LOV hemtjänst trädde i kraft 1 mars 2020. Vidare har 
avtalsuppföljningar genomförts inom LOU och LOV. 
Socialnämnden har antagit reviderade biståndsriktlinjer och delegationsordning. Revidering av 
hjälpmedelsriktlinjer samt nya avvikelsehantering pågår. 
Vård och omsorg genomför ett införade av verksamhetssystem till Cambio VIVA. Nuvarande 
system Siebel och Procapita kommer att fasas ut. Projektinförandet fortskrider enligt plan och 
bedöms efter genomförandet innebära en kvalitetshöjning i arbetet i och med att samtliga 
verksamheter får ett gemensamt system. 
Vårdcentrumutvecklingen inom effektiv och nära vård har intensifierats under året och inför 
hösten har flera delprojekt startat upp där Knivsta deltar. Fokus är bland annat psykisk hälsa barn 
och unga, samt tidiga insatser för alla målgrupper. 
Roslagsvatten har utreder nya framtida avloppsreningskapacitet i Knivsta med målsättning om 
beslut under Q4 2021. Det pågår förhandlingar och diskussioner om Knivsta kommuns framtida 
avloppsrening med både Käppalaförbundet och Knivsta kommun liksom Sigtuna kommun. 
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Kommunens förväntade utveckling 

Enligt Knivsta kommuns beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska bland annat 
följande mål uppnås: 

• Knivsta Kommun ha en ekonomi i balans 
• Planeringen av den ekonomiska politiken skall utgå från försiktighetsprincipen, där 

säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsättning.  
• Knivsta Kommun skall vara en attraktiv kommun genom att ha en god kommunal 

ekonomi, låg kommunalskatt och taxor till jämförbara kommuner. 
• På lång sikt ska resultatmålet i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag 

och utjämning uppgå till lägst 1 procent. 
• I mål och budget angivna ramar/ anslag för verksamheterna utgör sammantagna 

kostnadstak för respektive nämnd. Nämnd måste hantera befarade överskridanden inom 
denna totalram. 

• De kommunala bolagen och de affärsdrivande verksamheterna skall ha full 
kostnadstäckning. 

Med utgångspunkt i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning finns goda utsikter att hantera 
framtidens utmaningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Dessvärre har Knivsta 
kommun under några år haft en ansträngd ekonomisk situation, med både negativa och svaga 
resultat vilket mynnade ut i till en skattehöjning från 1 januari 2019 med hela 70 öre. 
Vidare flaggar Sveriges Kommuner och Regioner för en nationell utmaning som kortfattat 
beskrivs "färre ska försörja fler". Det betyder att Sverige står inför en åldrande befolkning, 
antalet äldre över 80 år väntas öka med 85 procent kommande åtta år. De yngre upp till 18 år 
väntas öka med 48 procent. Samtidigt som andelen i arbetsför ålder blir mindre. 
Den förändrade demografin väntas leda till stora investeringar i Sveriges kommuner. I Knivsta 
finns ytterligare en utmaning i fyrspårsavtalet med staten som är ett kommunalt åtagande om 
15000 nya bostäder fram till år 2057 vilket kommer kräva investeringar och utbyggnad av 
kommunal service och infrastruktur för de drygt 30000 nya kommuninvånarna, men det leder 
även till nya skatteintäkter. 
På kort sikt (5 år framåt) så behöver Knivsta kommun hantera den ansträngda ekonomiska 
situationen. Det kommer dels ske genom att hårda prioriteringar i investeringar vilket redan nu 
inneburit att vissa större investeringar har lagts på is. Det andra är att fortsätta arbete med att 
effektivisera processer där ny teknik är en viktig framgångsfaktor. I kommunens 
lokalförsörjningsplan är slutsatsen att inga nya förskolor eller skolor är nödvändiga kommande 
år, detsamma gäller äldreboenden. De verksamheter som finns kan dock räkna med ökad 
nyttjandegrad vilket förväntas leda till ökad kostnadseffektivitet. En större investering är 
identifierad i en idrottshall vilket finansieras genom löpande verksamheten. Under perioden 
väntas därför låneskulden sjunka något i absoluta tal men framförallt kronor per invånare. Vidare 
har förvaltningen ett uppdrag från Kommunfullmäktige att sänka kostnaderna i fasta priser och 
volym med i grova drag 30 miljoner kronor under mandatperioden, men det kräver också modiga 
politiska beslut. 
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Långsiktigt är kommunkoncernens låneskuld på drygt 1,6 miljarder kronor visserligen en 
ränterisk men samtidigt möjlig att hantera förutsatt att det finansiella målet uppgår till lägst 1 
procent av skatter, bidrag och kommunal ekonomisk utjämning. Utmaningen i låneskulden ligger 
främst i att övertyga långivare att Knivsta kommun kan bära ytterligare lån för framtida 
investeringar. Kommuninvest kan begränsa utlåningen vid för hög skuldsättning per invånare om 
de anser att betalningsförmågan är svag. Fyrspårsavtalet innebär i grunden en fortsatt hög 
befolkningstillväxt vilket sannolikt kommer kräva nya investeringar i infrastruktur och 
verksamhetslokaler. Vidare är nya investeringar normalt kostnadsdrivande jämfört att ta i 
anspråk äldre infrastruktur och fastigheter. Slutsatsen är att nya skatteintäkterna måste matcha 
kostnadsökningen för de nya kommuninvånarna med ett överskottsmål som bidrar till egen 
finansiering av investeringar, då är tillväxten ekonomiskt hållbar. 
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Periodens utfall och årsprognos 

Knivsta kommuns verksamhet är organiserad i sex nämnder. Utöver dessa finns en valnämnd 
som träder i kraft när det är valår, en gemensam överförmyndarnämnd med Uppsala län, två 
gemensamma nämnder i Tierp. Lönenämnd för hantering av löneadministration och en IT-
nämnd för samverkan av IT-drift. 
Periodens resultat för kommunen uppgår till 17,8 miljoner kronor (föregående period 25,6 
miljoner kronor). Det är ett resultat i linje med föregående år eftersom föregående års resultat 
inkluderar en utdelning från kommunens helägda bolag med 8 miljoner kronor i utdelning. 
Trots denna likhet är det ändå två helt olika resultatperioder, eftersom årets första 8 månader har 
påverkats kraftig av den pandemin världen befinner sig i. Det har påverkat både den kommunala 
verksamheten och även kommunens ekonomi. Under första 8 månaderna har staten beslutat om 
nya statsbidrag för att stödja den offentliga sektorn under denna svåra tid. 
Utan utökade statsbidrag hade resultatet varit betydligt sämre. De utökade statsbidragen och 
andra statliga insatser uppgår till cirka 28 miljoner kronor under perioden för pandemin, 
kompensationen är bland annat för täcka upp lägre skatteintäkter. Kommunens särskilda 
kostnader för pandemin är svårare att beräkna eftersom det består av både indirekta och direkta 
kostnader, det senare är minst 5 miljoner kronor. Pandemin har även effekter på vård och 
omsorgsinsatser för äldre, flera äldre har avsagt sig insatser och det är få nya ansökningar om 
insatser vilket är ett tecken på ängslan för att bli smittad. 
Skatteintäkter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning var 6 miljoner lägre än föregående 
resultatperiod trots de höjda statsbidragen. Resultatet inkluderar även ett exploateringsnetto med 
13 miljoner kronor (11 miljoner kronor bättre än föregående års period). 
Semesterlöneskuldsförändringen var +6,9 miljoner kronor jämfört med föregående år då den var 
9,5 miljoner kronor. Semesterlöneskulden får en positiv resultateffekt eftersom medarbetarna till 
största delen tar ut semester under sommaren vilket innebär att arbetsgivaren får en fordran på de 
anställda (semesteråret i kommun är januari-december). 
Kostnaderna har ökat med 2,1 procent mot föregående resultatperiod vilket jämfört med de 
senaste åren är en låg kostnadsökning, exklusive lokalkostnader är förändringen endast +0,8 
procent. Lokalkostnaden har ökat genom att nya kultur- och idrottsanläggningen lokalhyra nu är 
får fullt genomslag. Volymtillväxten (barn, elever och äldre) har varit svag vilket beror på att 
befolkningsökningen var svag under 2019. 
Årsprognosen för Knivsta kommun 2020 beräknas bli positiv med ett resultat på cirka 22,7 
miljoner kronor, varav 1 miljon kronor är reavinst från lägenhetsförsäljningar. Den finansiella 
målet för året var budgeterat till 9 miljoner kronor. 
En stor intäktskälla förutom skatteintäkterna är exploateringsnettot. Årets exploateringsnetto 
prognosticeras till 52 miljoner kronor. Det innebär att årets resultat exklusive exploateringsnetto 
skulle vara negativt med 30 miljoner kronor. Exploateringen är en resultatrisk främst för 
perioden, eftersom de ekonomiska fördelarna uppstår när köparen tillträder marken. Affärerna 
blir i regel genomförda men inte alltid vid planerad tidpunkt. Exploateringsnetto är också 
beroende av tillgången till förädlad mark. 
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Pandemin Covid 19 påverkar kommunens ekonomin i högsta grad. Under året har Riksdagen 
aviserat ökade statsbidrag till offentliga sektorn eftersom skatteprognoserna försämrats kraftigt 
på grund av lägre sysselsättning. Tillskottet för Knivsta kommun motsvarar hela 34 miljoner 
kronor för 2020, ett uteblivet tillskott hade haft stora konsekvenser för kommunens 
verksamheter. Utöver statsbidragen har kommunen även fått full kostnadstäckning för 
sjuklönekostnader under mars-juni liksom nedsättning av arbetsgivaravgifter. Vidare har 
kommunen möjlighet att söka statsbidrag för merkostnader inom omsorgen för bland annat 
skyddsutrustning och förbrukningsmaterial. Totalt  beräknas det under året utgöra nära 45 
miljoner i tillskott. De utökade statsbidragen i förhållande till budgeterade skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning är plus 28 miljoner kronor i prognosen. 
Finansnettot utgörs främst av intäkter från borgade lån (borgensavgift) och utdelningar. Årets 
utdelning är budgeterad till 22 miljoner kronor, prognosen inkluderar en lägre utdelning om 3 
miljoner kronor. De finansiella kostnaderna är låga i kommunen eftersom räntan är låg. 
Kommunens nämnder har en samlad prognos om +105 tusen kronor, vilken i praktiken är en 
prognos nära noll (0). Kommunstyrelsen beräknas göra ett överskott om 2,4 miljoner kronor. 
Lönecentrum i Tierp har aviserat ett överskott om 600 tusen kronor, IT-nämnden ett underskott 
om 1,5 miljon kronor på grund av kostnadsdrivande projekt för bland annat AD 
(användarkontohantering). Vidare har konsultkostnader för kommunens ekonomisystem 
överskridit budget med drygt 800 tusen kronor. Kommunledningskontoret redovisar en prognos 
på 3 miljoner kronor i överskott vilket främst kan härledas till förändringsvägledningsmedel som 
bara delvis kommer nyttjas under året (budgeterat 2 miljoner kronor). 
Socialnämnden beräknas göra ett överskott om 2 miljoner kronor, främsta orsaken är pandemin 
som slår igenom på så vis att insatser inom hemtjänst och särskilt boende är mindre efterfrågat, 
men även placeringskostnaderna är sjunkande. Vidare har en stabilare förvaltningsorganisation 
inneburit ett mindre behov av bemanningsföretag. Så klart har även kompensation för 
sjuklönekostnader betydelse för ekonomin. 
Den störa nämnden, utbildningsnämnden, lämnar en nollprognos. Förskolan väntas göra ett 
överskott medan grundskolan ett underskott. Även denna nämnd påverkas positivt av 
kompensationen för sjuklönekostnader. 
Samhällsutvecklingsnämnden beräknas göra ett underskott med 3,5 miljoner kronor. 
Parkeringsavgifterna är betydligt lägre än budget och föregående år och väntas leda till en 
avvikelse om över 1,5 miljoner kronor. Exploateringsverksamhetens förvaltning har erhållit 
oförutsedda kostnader för VA anslutningar i Ar på drygt 1 miljon kronor. Energiverksamheten 
som består av kommunens vindkraftverk påverkas mycket negativt av de låga elpriserna, ett 
underskott befaras med 800 tusen kronor. 
Miljötillsynsverksamheten under bygg och miljönämnden har påverkats av pandemin på så vis 
att tillsynen fick pausa under delar av våren. Vidare har uttaget av tillsynsavgifter lagts om, 
fakturering sker numera efter genomförd tillsyn. Tidigare togs en tillsynsavgift ut efter planerad 
tillsyn. Detta har påverkat intäkterna negativt med drygt 1,5 miljon kronor och nämnden 
redovisar därför en negativ prognos om 870 tusen kronor. 
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Kommunkoncernen 
Kommunkoncernen redovisar ett starkt resultat för första 8 månaderna som var 48,6 miljoner 
kronor vilket motsvarar 6,3 % av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Årsprognosen för kommunkoncernen exklusive kommunalförbundet Brandkåren Attunda och 
Roslagsvatten beräknas uppgå till 61 miljoner kronor före elimineringar. 
Roslagsvatten AB resultat för perioden blev positivt, Knivsta kommuns andel av resultatet 
motsvarar 2,3 miljoner kronor. Resultatförbättringen jämfört budget beror dels på att räntan varit 
låg, men också på att vi har varit färre anställda jämfört budget och att covid-19 påverkat så att 
både rörelse- och personalkostnader blivit lägre pga utebliva utbildningar, konferenser etc. 
Kommunfastigheter i Knivsta AB är kommunens bolag för verksamhetslokaler, resultatet för 8 
månader är 24,7 miljoner kronor. Bolaget arbetat aktivt för att säkerställa låga lokalkostnader 
kombinerat med bra underhåll, vakansgraden är låg trots lediga kontorslokaler i centrum för 
idrott och kultur. Under året har hyresreduceringar genomförts mot näringsidkare som påverkats 
av pandemin. Vidare bidrar låg ränta till det positiva resultatet . 
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttja bolag med drygt 600 hyreslägenheter. Resultat 
för perioden är 4,4 miljoner kronor. Fortsatt låg vakansgrad, god kostnadseffektivitet och låg 
ränta bidrar till resultatet. 
Alsike Fastighets AB är kommunens exploateringsbolag för Alsike tätort. Resultat var negativt 
för perioden. Orsaken är att ingen mark finns att sälja eftersom detaljplanen i Alsike Nord inte är 
beslutad av kommunen. Bedömningen är att markförsäljningen kommer igång sent under 2020. 
Resultat efter finansnetto var för perioden -3,3 miljoner kronor. 
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda redovisar ett positivt resultat på grund av en 
pensionsskuldsförändring. Knivsta kommuns resultatandel motsvarar 741 tusen kronor. 

Resultat 

Knivsta kommunkoncern Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall jan-aug 
2020 

Resultat Knivsta kommun, tusen kronor -18 588 17 868 17 835 

Resultat Knivsta kommun exklusive 
exploateringsnetto, tusen kronor 

-21 994 -17 440 4 831 

Resultat Knivsta kommunkoncern, tusen kronor -1 102 47 558 48 610 
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Balanskravsresultatet 

Kommunallagen ställer krav på Sveriges kommuner att för varje enskilt år ha balans i sin 
ekonomi. Detta så kallade balanskrav innebär att intäkter ska överstiga kostnader i kommunernas 
budget. 
Vid utgången av budgetåret 2019 fanns ett negativt resultat om 1,9 miljoner kronor kvar att 
återställa. Bakgrunden är ett negativt balanskravsresultat från 2018 på -17,1 miljoner kronor 
vilket till stora delar kunde återställas under 2019 genom ett positivt resultat om 15,2 miljoner 
kronor. Ett negativt balanskravsresultat ska enligt kommunallagen återställas inom 3 år. 
Bedömningen är att det negativa balanskravsresultatet är återställt vid utgången av budgetår 
2020. 
Enligt kommunallagen finns en möjlighet att avsätta positiva resultat till en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Den kan disponeras kommande år om skatteintäkterna påverkas 
negativt till följd av en försvagad konjunktur eller vid ett negativt balanskravsresultat. Enligt 
kommunfullmäktiges riktlinjer för RUR kan avsättning ske då resultatet efter 
balanskravsjustering överstiger 1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning, samt 
hänsyn taget till negativa balanskravsresultat att åtgärda. 
Resultatutjämningsreservens behållning är 0 kr 31 augusti 2020. Behållningen i 
resultatutjämningsreserven får enligt riktlinjer högst uppgå till 10 procent av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, vilket motsvarar cirka 116 miljoner kronor. 

Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 2018 2019 Prognos 2020 

Årets resultat -18 588 17 868 22 667 

Samtliga realisationsvinster (avgår) 2 553 2 662 1 006 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravjusteringar -21 141 15 206 21 661 

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 8 500 

Medel från resultatutjämningsreserv 1 730 0 0 

Årets balanskravsresultat -19 411 15 206 13 161 

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 -17 091 -1 886 

Balanskravsresultat att återställa -17 091 -1 886 0 
    

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -17 091 -1 886 

-varav från 2018  -17 091 - 1 886 

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen -19 411 15 206 13 161 

+synnerliga skäl att inte återställa 2 320 0 0 

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom 3 år -17 091 -1 886 0 

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -17 091 -1 886 0 

-varav från år 2018, återställs senast 2021 -17 091 -1 886 - 
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Låneskuld och ränterisk 

Kommunens låneskuld är låg, 50 miljoner kronor, med det följer även en låg ränterisk då 1 
procent förändring av räntan innebär en förändrad kostnad om 500 tusen kronor. Ingen 
amortering av skulden är planerad, lånet omsätts senast under hösten 2021. På lång sikt finns 
däremot utmaningar. Fyrspårsavtalet kommer innebära att kommunen behöver investera i främst 
infrastruktur vilket sannolikt kommer påverka låneskulden och den framtida ränterisken. 
Kommunkoncernen har däremot ett annat läge, där är låneskulden drygt 1,8 miljarder kronor. 
Låneskulden har ökat i mycket snabb takt senaste 5 åren, de kommande 5 åren väntas dock 
skuldtillväxten plana ut då inga nya större investeringar är planerade. Under 2020 slutförs 
investeringen i Centrum för idrott och kultur (CIK), investeringen i sin helhet är drygt 400 
miljoner kronor. Den största låneskulden återfinns i bolaget Kommunfastigheter i Knivsta AB. 
En procents ränteförändring ger en förändring i räntekostnaden med ca 18 miljoner kronor i 
kommunkoncernen. Det är en hög ränterisk, vilket motsvarar strax under 2 procent av skatter, 
bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Vidare skulle det även kunna påverka kommunen 
eftersom kommunen borgar för lånen, idag finns det inga indikationer att så är fallet eftersom de 
kommunala bolagen har en god ekonomi. 
Låneskulden i kommunen kronor per invånare är något sjunkande genom att antalet invånare blir 
fler (19 099 invånare 31 juli 2020) och inga nya lån har tillkommit. För kommunkoncernen är 
utveckling fortsatt ökande men mycket svagt jämfört med tidigare år. Låneskulden kronor per 
invånare var 94 787 kr per invånare. 

  2016 2017 2018 2019 2020-08-31 

Låneskuld kommun, tkr 80 000 80 000 80 000 50 000 50 000 

Låneskuld, kronor per invånare 
kommun 

4 618 4 429 4 274 2 655 2 618 

Låneskuld koncern, tkr 791 475 1 313 999 1 707 935 1 782 634 1 810 330 

Låneskuld, kronor per invånare 
kommunkoncern 

45 689 72 741 91 236 94 645 94 787 
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Soliditet 

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital. För kommunen 
har soliditeten ökat sedan årsskiftet från 41,7 procent till 43,6 procent, inklusive 
pensionsförpliktelsen. Förändringen påverkas främst av årets resultat. Soliditeten har legat 
relativt stabilt de fem senaste åren och kommunen har alltjämt en god soliditet. 
Kommunkoncernen soliditet var 19,1 procent inklusive pensionsförpliktelse den 31 augusti år 
2020. Ett år tidigare var den 18,3 procent. Fortsatt goda resultat i kombination med låg 
skuldtillväxt bidrar till förbättringen. 
Framtida investeringar i kommunkoncernen kommer sannolikt påverka soliditeten negativt, detta 
beror på att befolkningstillväxten generar investeringar i bland annat nya verksamhetslokaler, 
infrastruktur och hyreslägenheter som medför behov av lånefinansiering. Kommande 5 år är 
utvecklingen något svagare och kan sannolikt till största delen finansieras genom den löpande 
verksamheten. Investeringar som påverkar soliditeten sker främst i Kommunfastigheter i Knivsta 
AB. 

  2016 2017 2018 2019 2020-08-31 

Soliditet kommun 48,3 48,6 53,5 55,4 56,8 

Soliditet kommun inklusive totala 
pensionsförpliktelser 

34,5 33,7 39,7 41,7 43,6 

Soliditet kommunkoncern 27,2 24,7 22,8 23,5 24,2 

Soliditet kommunkoncern 
inklusive totala 
pensionsförpliktelser 

19,3 17,1 17,4 18,3 19,1 
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Resultaträkning 
Belopp i tusen kronor Kommun Sammanställd 

redovisning 

 Utfall Utfall Budget Revidera
d Budget 

Prognos Utfall Utfall 

 2020-08-
31 

2019-08-
31 

helår 
2020 

helår 
2020 

helår 
2020 

2020-08-
31 

2019-08-
31 

Verksamhetens intäkter 152 038 145 325 310 265 320 565 260 889 214 631 217 615 

Verksamhetens kostnader -878 870 -860 737 -1 416 
490 

-1 429 
105 

-1 364 
342 

-855 042 -862 835 

Avskrivningar -26 576 -27 446 -40 000 -40 000 -40 714 -70 907 -64 607 

Verksamhetens nettokostnader -753 409 -742 857 -1 146 
225 

-1 148 
540 

-1 144 
167 

-711 318 -709 826 

        

Skatteintäkter 673 834 652 933 1 035 419 1 027 177 1 016 417 673 834 652 933 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

100 257 106 825 113 362 110 784 147 617 100 257 106 825 

Verksamhetens resultat 20 682 16 901 2 556 -10 579 19 867 62 773 49 932 

        

Finansiella intäkter 812 12 824 16 650 26 650 7 900 919 2 041 

Finansiella kostnader -3 659 -4 125 -7 100 -7 100 -5 100 -15 083 -4 129 

Resultat efter finansiella poster 17 835 25 599 12 106 8 971 22 667 48 610 47 844 

Extraordinära poster        

Periodens resultat 17 835 25 599 12 106 8 971 22 667 48 610 47 844 

Över/underskott av skatter och 
bidrag 

2,3% 3,4% 1,1% 0,8% 1,9% 6,3% 6,3% 
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Balansräkning 
Belopp i tusen kronor Kommun Sammanställd 

redovisning 

 Bokslut Bokslut Budget Prognos Bokslut Bokslut 

Tillgångar 2020-08-
31 

2019-12-
31 

helår 2020 helår 2020-08-
31 

2019-12-
31 

Anläggningstillgångar       

Immateriella tillgångar 4 659 5 801 10 000 5 597 5 597 5 846 

       

Materiella tillgångar       

Mark och byggnader 612 583 608 044 655 000 610 000 2 292 372 2 316 197 

Maskiner och inventarier 31 083 37 465 45 000 35 000 137 963 113 398 

Finansiella anläggningstillgångar 185 991 185 609 190 000 185 991 27 770 26 984 

Summa anläggningstillgångar 834 316 836 919 900 000 839 991 2 463 701 2 462 425 

       

Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0 0 0 

       

Omsättningstillgångar       

Förråd och varulager m.m 9 069 9 069 10 000 9 000 131 094 138 073 

Kortfristiga fordringar 159 412 176 985 172 000 171 045 216 887 221 714 

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0 

Kassa, bank 137 069 93 419 70 371 115 000 162 869 114 108 

Summa omsättningstillgångar 305 550 279 473 252 371 295 045 510 850 473 896 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 1 139 866 1 116 392 1 152 371 1 135 036 2 974 551 2 936 321 
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 Bokslut Bokslut Budget Prognos Bokslut Bokslut 

Eget kapital, avsättningar och 
skulder 

2020-08-31 2019-12-31 helår 2020 helår 2020-08-31 2019-12-31 

Årets resultat 17 835 17 868 8 971 22 667 48 610 47 558 

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 0 

Övrigt eget kapital 618 369 600 502 528 900 618 369 670 783 643 240 

Summa eget kapital 636 204 618 369 537 871 641 036 719 392 690 798 

       

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

10 850 13 183 7 500 14 000 21 400 23 545 

Andra avsättningar 0 0 0 0 65 162 69 603 

Summa avsättningar 10 850 13 183 7 500 14 000 86 563 93 148 

       

Skulder       

Långfristiga skulder 267 026 275 544 383 000 260 000 1 810 330 1 782 634 

Kortfristiga skulder 225 786 209 296 224 000 220 000 358 266 369 741 

Summa skulder 492 812 484 840 607 000 480 000 2 168 596 2 152 375 

       

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

1 139 866 1 116 392 1 152 371 1 135 036 2 974 551 2 936 321 

       

Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0   84 671 84 671 

Ansvarsförbindelser       

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 
bland skulderna eller avsättningar 

150 120 27 446   150 120 152 748 

Övriga ansvarsförbindelser 18 395 18 395   11 810 11 810 
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Noter 
Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen. 

Säsongsvariationer eller cykliska effekter 

I delårsbokslutet har semesterlöneskulden en positiv påverkan på resultatet eftersom semesteråret 
i kommunen är januari-december, det vill säga medarbetare i kommunen delvis tar ut 
förskotterad semester i juni-augusti.vilket gör att semesterskuldsförändringen är positiv i 
resultaträkningen och en fordran uppstår mot medarbetarna. 
En ytterligare säsongsvariation som är kopplad till semesterperioden är semestervikarier inom 
vård och omsorgsverksamheten. Verksamheten är en 24-7 verksamhet som innebär att 
bemanning sker året runt och under sommaren blir därför lönekostnaden "dubbel" för ordinarie 
och vikarierande personal. 
Exploateringsverksamheten är en verksamhet som har stor påverkan på kommunens resultat. 
Detaljplanerna är cykliska som i sin tur leder till markaffärer. Affärerna ske ofta till stora belopp 
(miljoner kronor) och när marköverlåtelsen sker kan då få stor påverkan på periodens resultat. 

Jämförelsestörande och extraordinära poster 

Varken kommunen eller kommunkoncernen har under resultatperioden haft några 
jämförelsestörande eller extraordinära poster. 

Ändrade uppskattningar och bedömningar 

Under resultatperioden har inga ändrade uppskattningar eller bedömningar gjorts mot föregående 
år. 

Ansvarsförbindelser 

Pensioner intjänade innan 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och inte som en skuld på 
balansräkningen. När pensionen betalas ut uppstår kostnaden för kommunen. 
Ansvarsförbindelsen per den 31 augusti 2020 uppgick till 150,2 miljoner kronor inklusive 
löneskatt. Förändringen är positiv i den bemärkelsen att pensionsförpliktelsen nu minskar med 
2,5 miljon kronor (förpliktelsen 31 december 2019 var 152,7 miljoner kronor). 
Prognosen är att pensionsförpliktelsen minskar successivt kommande år till ca 129 miljoner 
kronor i slutet av år 2024. 
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Driftredovisning 
Driftredovisningen visar nämndernas/verksamheternas nettokostnadsutveckling. Tillägg och 
avdrag avser tilläggsanslag från kommunstyrelsens potter, bokslutsreglering och fördelning av 
effektiviseringsbetinget. 

Styrelse/nämnd Budget 
Rev. 

budget 
Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostna
der 

Kostna
der 

Progno
s netto-
kostnad 

Progno
s 

budget-
avvikels

e 

 
2020 2020 2020 

delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

Kommunstyrelsen 
- verksamhetsnämn
d 

169 730 167 880 3 522 44 299 43 874 147 832 126 126 169 011 2 391 

Samhällsutvecklings
nämnd 

43 245 41 935 -1 021 29 582 33 191 61 654 58 112 44 399 -3 485 

Socialnämnden 296 358 313 758 -1 724 46 384 53 704 249 201 263 626 310 034 2 000 

Utbildningsnämnden 697 870 699 095 2 282 35 987 30 956 484 104 479 085 701 377 0 

Bygg- och 
miljönämnden 

9 603 9 363 1 029 7 007 6 462 15 370 13 747 11 262 -870 

Övriga nämnder 2 199 2 199 0 0 399 1 186 1 812 2 129 70 

Justeras: Poster 
som ej är hänförbara 
till verksamhetens 
intäker och 
verksamhetens 
kostnader i 
resultaträkningen 

   -11 221 -23 261 -53 900 -54 336   

Verksamhetens 
intäkter och 
verksamhetens 
kostnader enligt 
resultaträkning 

1 219 
005 

1 234 
230 

4 087 152 038 145 325 905 447 888 171 1 238 
212 

105 
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Kommunstyrelsen Budget 
Rev. 

budget 
Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostnad
er 

Kostnad
er 

Prognos 
netto-

kostnad 

Prognos 
budget-
avvikels

e 

Verksamhet 2020 2020 2020 
delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

KF, Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

5 438 5 438  0 0 3 661 4 353 5 188 250 

Partistöd 310 310  0 0 204 220 310 0 

Övrig politisk 
verksamhet 

2 795 2 795  0 0 1 851 1 851 2 935 -140 

Räddningstjänst 15 276 15 276  0 0 10 137 10 016 15 206 70 

Totalförsvar och 
samhällsskydd 

393 393  898 874 1 096 739 393 0 

Folkhälsa och hållbar 
utveckling 

567 567 -120 0 0 310 209 417 30 

Näringsliv och 
marknadsföring 

2 337 2 337 -46 0 0 1 392 740 2 291 0 

Konsumentrådgivning 
och energirådgivning 

259 259  11 6 165 46 209 50 

Budget & 
Skuldrådgivning 

169 169  0 0 127 124 190 -21 

Allmän fritid 3 759 3 759 -41 90 146 2 017 2 051 3 638 80 

Idrotts- & 
fritidsanläggningar 

46 054 46 054 -951 4 929 3 875 35 567 12 638 45 134 -31 

Bibliotek 8 722 8 722 -70 284 117 5 891 5 411 8 507 145 

Allmän Kultur 1 481 1 481 -28 40 153 1 104 747 1 353 100 

Ungdomsverksamhet 3 845 3 845 -32 211 198 2 905 2 707 3 952 -139 

Kulturskola 5 003 5 003 9 545 706 3 893 4 227 5 012 0 

Måltidsverksamhet 303 303  15 773 16 628 16 058 15 828 303 0 

Flykting (integration) 0 0  233 225 223 204 -25 25 

Kommunledningskont
or 

26 776 26 726 1 114 2 985 354 17 491 16 066 26 409 1 431 

Ekonomikontor 9 965 9 965 818 1 621 0 8 705 6 060 11 618 -835 

HR-kontor 5 848 5 848 831 0 0 4 472 4 361 6 808 -129 

Lönecentrum 3 764 3 764  0 0 2 452 2 636 3 164 600 

Fackliga kostnader 1 670 1 670 -10 7 0 814 1 110 1 570 90 

Lokalförsörjning 2 199 2 199  1 110 1 476 2 404 3 218 2 199 0 

Kommunhus 4 103 4 103 -685 9 630 9 441 8 482 10 109 3 103 315 

IT-nämnd 17 626 17 626  5 934 9 674 16 414 20 454 19 126 -1 500 

Förändringsvägled. 2 000 2 000  0 0 0 0 0 2 000 

Effektiviseringsbeting 
- 0,5% 

-932 -932 932      0 

Reviderad mål och 
bduget 2020  

 -1 800 1 800      0 

Summa 
Kommunstyrelsen 169 730 167 880 3 522 44 299 43 874 147 832 126 126 169 011 2 391 
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Samhällsutvecklings
nämnden Budget 

Rev. 
budget 

Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostnad
er 

Kostnad
er 

Prognos 
netto-

kostnad 

Prognos 
budget-
avvikels

e 

Verksamhet 2020 2020 2020 
delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

Nämndkostnader 1 558 1 558  0 0 943 962 1 558 0 

Gator, vägar 25 744 25 744 -2 290 2 821 6 712 20 592 21 188 22 754 700 

Trafikövervakning/Par
keringsavgifter -2 977 -2 977  1 387 1 583 711 525 -1 377 -1 600 

Parker & Naturvård 6 346 6 346 -25 1 776 1 639 6 324 5 523 6 421 -100 

Teknisk planering 2 769 2 769 -52 11 0 1 755 1 573 2 602 115 

Översiktsplanering 
(planprogram) 1 044 1 044 1 000 0 0 1 191 1 447 2 044 0 

Stadsbyggnad 
(detaljplaner) 1 624 1 624 -1 000 3 667 4 025 4 007 4 697 624 0 

Miljöutveckling 520 520  0 0 424 120 520 0 

Bostadsanpassning 1 878 1 878  0 0 1 012 1 346 1 878 0 

Exploatering 
- verksamhet* 5 000 5 000 -225 413 503 4 357 2 910 6 425 -1 650 

Avfallsverksamhet 0 0  14 852 12 385 14 898 11 769 150 -150 

Vindkraftverk 0 0  4 655 6 345 5 439 6 052 800 -800 

Effektiviseringsbeting 
- 0,5% -261 -261 261      0 

Reviderad mål och 
bduget 2020 KF 20-
06-10  -1 310 1 310      0 

Summa 
Samhällsutvecklings
nämnd 43 245 41 935 -1 021 29 582 33 191 61 654 58 112 44 399 -3 485 

          

 Budget 
Rev. 

budget 
Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostnad
er 

Kostnad
er 

Prognos 
netto-

kostnad 

Prognos 
budget-
avvikels

e 

Nämnd 2020 2020 2020 
delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

Valnämnd 0 0  0 399 22 722 0 0 

Överförmyndarverks
amehet 1 334 1 334  0 0 853 746 1 264 70 

Kommunrevisionen 865 865  0 0 311 343 865 0 
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Socialnämnd Budget 
Rev. 

budget 
Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostnad
er 

Kostnad
er 

Prognos 
netto-

kostnad 

Prognos 
budget-
avvikels

e 

Verksamhet 2020 2020 2020 
delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

Nämndkostnader 1 238 1 238  6 0 862 875 1 288 -50 

Vård & omsorg enl 
SOL och HSL 128 841 118 841 -4 716 5 638 5 593 88 388 84 514 123 474 -9 349 

LOV - hemtjänst & 
delegerad HSL 36 396 36 396 -700 17 365 15 475 42 744 41 704 37 703 -2 007 

Insatser enl LSS och 
SFB 69 883 75 183 -1 224 10 318 11 974 55 187 58 190 69 802 4 157 

Färdtjänst/riksfärdtjäns
t 4 140 4 940  144 227 2 579 4 037 3 708 1 232 

Förebyggande 
verksamhet 6 861 3 861  616 248 2 656 2 392 3 565 296 

Individ- & 
familjeomsorg, vård o 
stöd 37 562 64 262 81 1 964 3 255 38 919 42 725 58 321 6 022 

Individ- & 
familjeomsorg, 
försörjn.stöd 9 232 9 232 80 378 136 5 764 5 683 8 381 931 

Flyktingmottagande 722 722 -57 8 554 15 064 8 721 19 734 597 68 

Arbetsmarknadsåtgärd
er 
ungdomar/nyanlända 3 380 3 880 15 1 401 1 732 3 380 3 773 3 196 699 

Effektiviseringsbeting 
- 0,5% -1 897 -1 897 1 897      0 

Reviderad mål och 
bduget 2020 KF 20-
06-10  -2 900 2 900      0 

Summa Socialnämnd 296 358 313 758 -1 724 46 384 53 704 249 201 263 626 310 034 2 000 
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Utbildningsnämnden Budget 
Rev. 

budget 
Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostnad
er 

Kostnad
er 

Prognos 
netto-

kostnad 

Prognos 
budget-
avvikels

e 

Verksamhet 2020 2020 2020 
delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

Nämndkostnader 1 462 1 462 -175 6 0 713 802 1 222 65 

Förskola, barn 1-5 år 198 467 198 467 -5 528 6 700 5 597 129 785 134 332 189 993 2 947 

Skolverksamhet & 
skolbarnsomsorg 379 499 383 774 -3 788 18 766 17 041 262 138 257 947 382 626 -2 640 

Grundsärskola 10 331 10 331 1 008 37 209 7 728 6 824 11 339 0 

Gymnasieskola, 
internt 7 104 7 104 -1 5 651 4 788 10 378 10 185 7 474 -371 

Gymnasieskola, 
externt 94 275 94 275 2 590 1 026 1 218 62 179 57 689 96 865 0 

Gymnasiesärskola 4 226 4 226 -208 47 16 2 783 3 279 4 018 0 

Vuxenutbildning & SFI 6 959 6 959 880 3 755 2 086 8 400 8 027 7 839 0 

Effektiviseringsbeting 
- 0,5% -4 453 -4 453 4 453       

Reviderad mål och 
bduget 2020 KF 20-
06-10  -3 050 3 050       

Summa 
Utbildningsnämnd 697 870 699 095 2 282 35 987 30 956 484 104 479 085 701 377 0 

          

Bygg- och 
miljönämnden Budget 

Rev. 
budget 

Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostnad
er 

Kostnad
er 

Prognos 
netto-

kostnad 

Prognos 
budget-
avvikels

e 

Verksamhet 2020 2020 2020 
delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

Nämndkostnader 1 190 1 190  0 0 839 784 1 220 -30 

Stadsbyggnad 5 175 5 175 810 5 242 4 230 8 998 7 415 5 385 600 

Trafikplanering 266 266  0 0 157 153 256 10 

Serveringstillstånd 57 57  1 149 97 29 57 0 

Miljö- och hälsoskydd 
2 987 2 987 -93 1 763 2 084 5 278 5 365 4 344 -1 450 

Effektiviseringsbeting 
- 0,5% 

-72 -72 72      0 

Reviderad mål och 
bduget 2020 KF 20-
06-10 

 -240 240      0 

Summa Bygg- och 
miljönämnd 9 603 9 363 1 029 7 007 6 462 15 370 13 747 11 262 -870 
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Investeringar 
Inga investeringsprojekt är färdigställda per sista augusti 2020. Periodens investeringsutgiften 
uppgår till 23 miljoner kronor. Prognosen för året är en utgift om 66 miljoner kronor, detta 
medför en avvikelse mot den beslutade investeringsplanen om nära 100 miljoner kronor. 
Det är flera orsaker och projekt som av olika anledningar inte fullföljs enligt plan. Investeringar i 
nya fotbollsplaner har skjutits på framtiden (14 miljoner kronor). Under kommunstyrelsen finns 
drygt 15 miljoner kronor avsatta för oförutsedda investeringar, mycket liten del av 
investeringsmedlen kommer nyttjas under året. 
Under samhällsutvecklingsnämnden har 15 miljoner kronor beviljat för en gång- och cykelväg 
till Uppsala där en övergripande utredning har påbörjats, men det kommer inte att genera någon 
investeringsutgift för 2020. Dessutom finns 10 miljoner kronor avsatta för markinköp som inte 
beräknas nyttjas samt 8 miljoner kronor för exploateringsprojekt som kommer att senareläggas. 
 

           

Färdigställda 
projekt 

Beslutat 
totalutgi
ft 

Ackumu
lerad 
utgift 

Avvik
else 

KF 
Budget 

Utökad 
investering
splan 

Summa 
investering
sram 

Period
ens 
utgift 

Progn
os 
årets 
utgift 

Avvikels
e 

Kommunstyrelsen 
- Kultur och fritid 

         

Kommunstyrelsen 
- övrigt 

         

Samhällsutvecklings- 
nämnden drift 

         

Samhällsutvecklings- 
nämnden  
exploatering 

         

Socialnämnden          

Utbildningsnämnden          

Bygg- och 
miljönämnden 

         

Summa 
färdigställda projekt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pågående projekt Besluta
d 
totalutgi
ft 

Ackumu
lerad 
utgift 

Avvik
else 

KF 
Budget 

Utökad 
investering
splan 

Summa 
Investering
sramar 

Period
ens 
utgift 

Progn
os 
årets 
utgift 

Avvikels
e 

Kommunstyrelsen 
- Kultur och fritid 

12 150 1 763 10 387 12 150 11 500 23 650 1 763 5 550 18 100 

Kommunstyrelsen 
- övrigt 

23 150 495 22 655 38 550 0 38 550 495 3 200 35 350 

Samhällsutvecklings- 
nämnden drift 

  0 44 100 12 080 56 180 17 539 36 580 19 600 

Samhällsutvecklings- 
nämnden 
exploatering 

38 500 2 811 35 689 38 500 0 38 500 2 811 18 500 20 000 

Socialnämnden 1 500 0 1 500 1 500 2 000 3 500 0 0 3 500 

Utbildningsnämnden 3 050 790 2 260 3 050 0 3 050 790 2 414 636 

Bygg- och 
miljönämnden 

2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 2 500 

Summa pågående 
projekt 

80 850 5 859 74 991 140 350 25 580 165 930 23 398 66 244 99 686 

Summa 
investeringsprojekt 

80 850 5 859 74 991 140 350 25 580 165 930 23 398 66 244 99 686 
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Måluppföljning Kommunfullmäktige 
Värde 

 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 
Målet bedöms delvis uppnås. Kostnadsutvecklingen per invånare är nedåtgående, låneskulden 
per invånare har planat ut och det finansiella resultatet överstiger det budgeterade resultatet. 

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 
Jämf. 

kommune
r 

Riket  Mål 
2020 

Progno
s 

Nettokostnad 
egentlig 
verksamhet, kr/inv  
 

 
 

56 861,
49  

 

61 534,
64   59 464,13 58 783,

49  
 

56 861 
 

Komme
r ej 
uppnås 

Låneskuld per 
invånare  
 

 
 

83 753  
 

94 645      
 

75 000 
 

Komme
r ej 
uppnås 

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

 
 

-2,05%  
 

4,16%   2,96% 2,65%  
 

1,5% 

 
Komme
r 
uppnås 

Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv 

Nettokostnadsnivån 2019 var högre än målnivån 2020. Den kostnadsnivå som prognosen 
indikerar för 2020 leder till att kostnaden kommer var över detönskade målvärdet, ca 59900 
kronor per invånare. Det är en lägre kostnad per invånare än utfallet 2019 på det viset är 
trendutvecklingen god. Målvärdet bedöms inte uppnås. 

Låneskuld per invånare 

Låneskulden, under årets första 8 månader har låneskulden ökat med 24 miljoner kronor i 
kommunens helägda bolag. Antalet invånare har ökat med 264 personer till 19099 invånare den 
31 juli 2020. Det innebär att ökningstakten för låneskulden har planat ut, det är dock inte 
tillräckligt för attnå målvärdet.Prognosen för låneskulden den 31 december är 94000 kr per 
invånare vid året slut. Målvärdet bedöms inte uppnås. 

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

Årets prognostiserade resultat är 22,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,9 procent av skatter, 
bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Vilket är över det budgeterade resultatet (9 miljoner 
kronor), Målvärdet bedöms uppnås. 
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Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

 
Målet bedöms inte uppnås. Nettokostnadsavvikelsen är inte möjlig att beräkna för 2020, baserat 
på tidigare år trend och resultat är det sannolikt att målnivån inte hade uppnåtts trots en god 
trendutveckling under 2020. Gällande medborgarundersökningen genomförs ingen mätning 
under 2020, förändringen de senaste 4 åren är marginell och sannolikt innebär det att ett nytt 
mätresultat kommer vara nära målvärdet. 
Utbildningsnämnden arbetar fokuserat med kontinuerlig uppföljning och analys av så väl 
betygsresultat, kostnadsanalys som kapacitetsplanering. Kompetensutvecklingsinsatser formas 
utifrån dessa resultat för respektive skolform. Ett aktivt arbete gällande digital transformation 
stödjer ambitionen att prioritera medel till undervisningssituationen liksom en noggrann 
kapacitetsplanering. Inget jämförelsematerial för 2020 finns ännu att tillgå. 
Socialnämndens verksamheter uppvisar i såväl interna verksamhetsuppföljningar, som vid IVOS 
tillsyn, en i många delar hög kvalitet. Årets prognos visar på ett positivt resultat för nämnden och 
ett effektiviseringsarbete pågår för en långsiktig ekonomi i balans. 

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 
Jämf. 

kommune
r 

Riket  Mål 
2020 

Progno
s 

Nettokostnadsavvi
kelse totalt (exkl. 
LSS), andel (%)  
 

 
 

7,19%  
 

10,23%   -0,98% 1,54%  
 

4% 
 

Komme
r ej 
uppnås 

Kostnad per 
betygspoäng i åk 
9 i kommunala 
skolor, 
kr/betygspoäng  
 

 
 

387,56  
 

      
 

370 

 
Komme
r 
uppnås 

Nöjd Medborgar-
Index - Helheten  
 

 
 

  
 

54% 54% 53% 55,8% 53,43%  
 

60% 

 
Komme
r delvis 
att 
uppnås 

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

Nettokostnadsavvikelsen är inte möjlig att beräkna för 2020 eftersom det krävs data från övriga 
Sveriges kommuner etc. Utfallet finns att tillgå i augusti 2021. 
Trendutvecklingen senaste åren har varit negativ, det vill säga en ökande avvikelse mot 
standardkostnaden. Baserat på den historiska kostnadsnivån och den prognostiserade 
kostnadsutvecklingen för 2020 kommer målnivån om 4 procent över standardkostnaden rimligen 
inte att uppnås. 
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Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 

Nyckeltalet påverkas av två faktorer, verksamhetens kostnader och meritvärdet. Den bedömning 
som görs av måluppfyllelsen utgår från den statistik som Statistiska centralbyrån (SCB) 
sammanställer och redovisar i Kolada. För vårterminen 2018 visar SCB:s sammanställning att 
Knivsta kommuns kostnad per betygspoäng är 388 kronor. Motsvarande belopp för riket är 424 
kronor per betygspoäng, pendlingskommuner nära större stad 442 kronor och Uppsala län 428 
kronor. Knivsta kommuns högre värde beror främst på de höga meritvärdesresultaten i årskurs 9, 
kostnad per elev i grundskolan är högre i Knivsta än i jämförelsekommunerna, i länet och i riket. 
Målet på 370 kronor per betygspoäng kan komma att uppnås då grundskolans kostnader för 2019 
inte ökat nämnvärt och meritvärdet har stigit från 235 till 237 mellan åren 2018 och 2019. 
Därmed är prognosen att indikatorn kommer uppnås under 2020. 

Nöjd Medborgar-Index - Helheten 

Indikatorn nöjd-medborgar-index (helheten) hämtas från SCB:s medborgarundersökning. 
Knivsta kommun medverkade senast i medborgarundersökningen hösten 2019, Nöjd Medborgar-
Index - Helheten är ett samlat betyg på hur kommunens medborgare ser på de kommunala 
verksamheterna. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex(mellan 0 och 100). 
Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75, högre tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas resultat har 
legat stabilt (50-60) och har inte påvisat några statistiskt säkerställda skillnader under de senaste 
fyra åren (2015-2019), varför det är rimligt att tro att endast en mindre förändring av resultatet 
kommer ske vid nästa mätning. Knivsta genomför inte Medborgarundersökningen 2020, varför 
vi inte kan få aktuell data för denna indikator under året. 
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 
tillvara 

 
Kommunfullmäktiges mål är mätetal för arbetsgivarvarumärket avseende Knivsta kommun och 
går – helt eller delvis – att jämföra med andra kommuner. Då Kommunstyrelsen utgör 
arbetsgivare, utgör resultatet ovan hela Knivsta kommun. Attraktivitetsgraden mäts genom dels 
Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) och dels hur sjukfrånvaron förändras över tid. 
HME är en del i Medarbetarpulsen, som i sin tur är ett verktyg för utveckling och inte en 
traditionell medarbetarundersökning. Undersökningen sker på respektive enhet, och där sker 
också analysarbetet och framställan av handlingsplan tillsammans med verksamhetens 
medarbetare. Medarbetarpulsen utgör tillsammans med regelbundna medarbetardialoger en 
viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet – att gemensamt reflektera och tillsammans sätta 
planer för en hållbar arbetsmiljö - liksom att den skapar underlag för utveckling av 
verksamhetens uppdrag. Avsikten är att Medarbetarpulsen sker två gånger per år, där höstens 
mätning sker i anslutning och som ett inspel till ordinarie verksamhetsplanering. Vid höstens 
mätning läggs även HME-frågor in, i syfte att kunna göra jämförelser i förhållande till övriga 
kommuner i Sverige. Medarbetarpulsens mätning sker dessutom ytterligare en gång under våren, 
i tid där mättillfället bäst passar den enskilda verksamheten och där mätningen lämnas ut av 
respektive chef. Vårens mätning ska ses som en uppföljning av höstens mätning, dvs av tidigare 
fastställd handlingsplan. 
En prognos för 2020 kommer att kunna tas fram under hösten efter att den 
kommungemensamma mätningen av MedarbetarPulsen genomförts och där även HME-frågorna 
inkluderats. Förutom HME-frågorna, tillkommer år 2020 frågeställningar kring upplevt stöd från 
chef gällande rådande pandemi samt hur arbetsinsatsen påverkats under denna period. Prognosen 
är dock att resultatet kommer vara sämre i såväl Medarbetarpulsen som Hållbart 
MedarbetarEngagemanng (HME), då förutsättningar för att utföra sitt uppdrag kraftfullt har 
påverkats inom ett flertal verksamheter på grund av rådande pandemi. 
Sjukfrånvaron har påverkats kraftfullt under rådande pandemi och prognosen för helår 2020 är 
att målsättningen inte kommer att kunna uppnås. 
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Nedan beskrivs de olika indikatorernas prognos mer detaljerat. 

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 
Jämf. 

kommune
r 

Riket  Mål 
2020 

Progno
s 

Medarbetarengag
emang (HME) 
totalt kommunen 
- Motivationsindex  
 

 
 

80,4%  
 

81%   77,25% 79,18%  
 

80% 

 
Komme
r 
uppnås 

Medarbetarengag
emang (HME) 
totalt kommunen 
- Ledarskapsindex  
 

 
 

79,6%  
 

81%   77,17% 78,19%  
 

80% 

 
Komme
r 
uppnås 

Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda totalt, 
(%)  
 

 
 

6,7  
 

6,9 7,6 4,4 5,97 6,49  
 

6 

 
Komme
r ej 
uppnås 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex 

Verktyget ”Medarbetspulsen” används sedan 2018 som utvecklingsverktyg på respektive enhet 
och utgör grund för de lokala samtalen. Medarbetarpulsen tillsammans med lokala samtal på 
arbetsplatsen är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet – att gemensamt analysera och 
sätta planer gemensamt för en hållbar arbetsmiljö. Svarsfrekvensen för hösten 2019 på 72 % kan 
betraktas som ett gott resultat, även om första årets mätning (2018) låg något högre – 76 %. Att 
det ligger fortsatt högt kan tyda på att det var ett bra omhändertagande av resultatet vid 
föregående år.Gällande motivationsindex har Knivsta för åren 2018 och 2019 (2017 saknas 
uppgift) ett ökande resultat som också ligger något högre än övriga kommuner i Uppsala län. 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex 

Verktyget ”Medarbetspulsen” är en medarbetarenkät och används sedan 2018 som 
utvecklingsverktyg på respektive enhet och utgör grund för de lokala samtalen. 
Medarbetarpulsen tillsammans med lokala samtal på arbetsplatsen är en viktig del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet – att gemensamt analysera och sätta planer gemensamt för en 
hållbar arbetsmiljö. Svarsfrekvensen för hösten 2019 på 72 % kan betraktas som ett gott resultat, 
även om första årets mätning (2018) låg något högre – 76 %. Att det ligger fortsatt högt kan tyda 
på att det var ett bra omhändertagande av resultatet vid föregående år.  
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HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas 
engagemang som chefernas och 
organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio 
frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation,Ledarskap och Styrning. Delindex Motivation består av de tre frågorna 
Mitt arbete känns meningsfullt, Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, Jag ser fram emot 
att gå till arbetet. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Resultatet för 
Ledarskapsindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en 
hög nivå på medarbetarnas motivation. Avser egen regi. Gällande ledarskapsindex har Knivsta 
för åren 2018 och 2019 (2017 saknas uppgift) ett ökande resultat som också ligger något högre 
än övriga kommuner i Uppsala län. En prognos för 2020 kommer att kunna tas fram under 
hösten då den kommungemensamma mätningen av MedarbetarPulsen kommer att genomföras, i 
vilken HME-frågorna kommer att inkluderas. 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 

Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av 
den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig kommunalt 
anställd personal. 2019 låg Knivsta lägre än Uppsala län men högre än liknande kommuner och 
riket. Målet för 2020 är satt till en sjukfrånvaro på max 6% att jämföra med 6,9% som utfall för 
2019. 
2020 kom med utmaningar vad gäller arbetsgivarens arbete med att minska sjukfrånvaro i och 
corona-pandemin. Många av våra medarbetare har uppdrag där de möter många människor, och 
det är naturligt att utsättas för smitta. Knivsta kommun har upparbetade rutiner och verktyg samt 
stöd av interna och externa parter för eventuella åtgärder inom arbetsmiljöområdet. Under helår 
2019 och första halvåret 2020 är det Bygg-och miljökontoret som har högst andel sjukfrånvaro, 
följt av Vård och omsorgskontoret. 
Det långtidssjukskrivningar som bygger merparten av kommunens sjuktal under det första 
halvåret för 2020, liksom för 2019. Tabellen nedan visar att långtidssjukfrånvaron mer än 60 
dagar har ökat med 23 procent under det första halvåret 2020. Likaså sjukfrånvaron för manliga 
medarbetare, medarbetare yngre än 29 år och medarbetare inom åldersintervallet 30-49 år. Det är 
de grupper som står för den största ökningen. Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga grupperingar 
under det första halvåret. 
Per den 30 juni 2020 är den totala sjukfrånvaron 8,7 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron har 
ökat med 21 procent under det första halvåret av 2020. Denna sjukfrånvaro kan möjligen 
förklaras av coronapandemin som brutit ut under denna period som i sin tur lett till fler 
sjukskrivningar. En prognos för kommande period är svår att uppskatta då Corona- 
utbredningens framfart är oviss i dagsläget.Bedömningen är att en trolig orsak till ökningen i 
samtliga parametrar kan bero på coronapandemins utbredning. En prognos för kommande period 
är i skrivande stund svår att uppskatta. Bedömningen utifrån den samlade informationen är att 
målet för indikatorn inte kommer kunna uppnås. 
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Bo och trivas 

 

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

 
Enkäten ”Ung livsstil” genomfördes 2019 där arbetet med resultatet fortsätter under 2020. Under 
hösten 2020 kommer också medborgardialog kring trygghet att riktas särskilt till ungdomar. 
Resultatet för företagsklimatet kommer först i april 2021 och det är idag svårt att veta hur 
pandemin har påverkat. På grund av pandemin har planerat arbete för att nå fler 
överenskommelser om IOP inom de sociala verksamheterna inte kunnat genomföras. Prognosen 
är därmed att indikatorn inte kommer att uppnås under 2020. 
"TUT" eller "Thunmanskolans Ungdomar Tycker" är ett dialogprojekt som genomförts under 
vårterminen 2020 i syfte att skapa dialog mellan ungdomar och den politiska ledningen. Arbetet 
har syftat till att få ta del av ungdomarnas tankar kring framtidens Knivsta. En mängd konkreta 
idéer har överlämnats till det fortsatta utvecklingsarbetet. Projektet har genomförts inom ramen 
för läroplansuppdraget och därmed den ordinarie undervisningen. 
Samhällsutvecklingsnämnden har under året haft som målbild att utveckla arbetet med 
medborgardialog, men också utökad dialog med näringslivet och civilsamhället. Detta har dock 
bromsat upp och "lagts på is" något i och med Covid-19. Under hösten kommer dock arbetet att 
tas upp och förhoppningsvis rulla igång igen, bättre. 
Målet bedöms delvis uppnås. 

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 
Jämf. 

kommune
r 

Riket  Mål 
2020 

Progno
s 

Företagsklimat 
enl. ÖJ (Insikt) 
- Totalt, NKI  
 

 
 

67,81  
 

70,49   71,23 73,31  
 

73 

 
Komme
r delvis 
att 
uppnås 

Idéburet-offentliga 
partnerskap  
 

 
 

2  
 

      
 

4 
 

Komme
r ej 
uppnås 

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    
 

20 % 

 
Komme
r 
uppnås 
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Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: 
brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt 
serveringstillstånd. I Knivsta har vi för få ärenden inom markupplåtelse och serveringstillstånd 
för att få ett mätresultat och dessa områden ingår därför inte i undersökningen. 
Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa 
myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad 
gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får 
också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som 
ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). Knivstas resultat i Företagsklimat enl. ÖJ 
har ökat sedan 2017 och prognosen var att nå målet 73 vilket motsvarar riket och liknande 
kommuners resultat under 2019. 
Prognos - Utfall 2020 presenteras av SKR i april 2021. Mätningen har med anledning av 
pandemin varit pausad under våren och återupptas i augusti. Svarsfrekvensen kommer därmed 
sannolikt bli lägre än ett normalår och det gör att enskilda svar kan få stor effekt på resultatet. 
Det är svårt att bedöma hur pandemin kommer att påverka företagens bedömning av kommunens 
service, men ett rimligt antagande är att effekten kommer skilja sig åt mellan 
myndighetsområdena. Prognosen för indikatorn blir att den endast delvis kommer kunna uppnås. 

Idéburet-offentliga partnerskap 

Ett IOP-avtal bygger på att en eller flera idéburna och offentliga aktörer, på den idéburna 
aktörens initiativ, gemensamt identifierar en samhällsutmaning där alla parter vill bidra till en 
lösning. Idén med IOP tar avstamp ifrån att de idéburna organisationerna bidrar med mervärden 
som inte är möjliga att varken upphandla eller skapa i den offentliga aktörens verksamhet i egen 
regi. I Knivsta kommun finns idag en överenskommelse om IOP. Målet är 4. På grund av 
pandemin har planerat arbete för att nå fler överenskommelser om IOP inom de sociala 
verksamheterna inte kunnat genomföras.  Prognosen är därmed att indikatorn inte kommer att 
uppnås under 2020. 

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

Ungas möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen mäts med 
folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år, där elever i årskurs 9 skattar sina 
möjligheter på en skala. Färre ungdomar i Knivsta ansåg 2019 att de hade bra möjligheter att föra 
fram åsikter i kommunen jämfört med 2017 och 2015. Pojkar upplever att de har större 
möjligheter att påverka jämfört med flickor. Yngre elever (årskurs 7) upplever större 
påverkansmöjligheter. 
En applikation för ungdomar har tagits fram av kultur -och fritidskontoret som avser öka 
möjligheten att påverka ytterligare i ett projekt kopplat till appen, med start hösten 2020. 
Enkäten ”Ung livsstil” genomfördes 2019 där arbetet med resultatet fortsätter under 2020. Under 
hösten 2020 kommer också medborgardialog kring trygghet att riktas särskilt till ungdomar, där 
feriearbetande ungdomar också är med i arbetat med att ta fram frågor till medborgardialogen. 
Med de insatser som gjort och planeras under året är prognosen att målet för indikatorn kommer 
att nås. Nytt mätvärde för indikatorn tas fram vartannat år och resultatet kommer först 2021. 
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Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid 

 
Centrum för idrott och kultur har öppnat och borde påverka resultatet positivt. Dock har 
verksamheten påverkats negativt av pandemin som inneburit restriktioner och osäkerhet. 
Ett systematiskt arbete pågår för att skapa en lägesbild av tryggheten inom kommunen. En viss 
ökad oro har uppmärksammats under våren. Flera åtgärdsplaner har tagits fram och arbetet 
fortgår under året. 
Målet bedöms delvis uppnås. 

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 
Jämf. 

kommune
r 

Riket  Mål 
2020 

Progno
s 

Andelen unga 
som känner sig 
trygga på 
ungdomens hus, 
fritidsgård eller 
liknande  
 

 
 

  
 

88,2 % 78 96    
 

89 % 

 
Komme
r delvis 
att 
uppnås 

Nöjd Medborgar-
Index - Idrott- och 
motionsanläggnin
gar  
 

 
 

  
 

66 67 66 58,6 59,59  
 

65 

 
Komme
r 
uppnås 

Nöjd Medborgar-
Index - Kultur  
 

 
 

  
 

57 62 53 61,8 60,93  
 

52 
 

Komme
r 
uppnås 

Andelen unga som känner sig trygga på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 

Ungas upplevelse av trygghet på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande mäts med 
folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år, där elever i årskurs 9 kan svara om de 
alltid eller oftast känner sig trygga. En majoritet av ungdomarna i Knivsta uppgav 2019 att de 
känner sig trygga på fritidsgård eller liknande, men betydligt färre flickor än pojkar håller med 
om detta. Många svarar dock att de inte vistas på fritidsgården. 
Det strategiska trygghetsarbetet i Knivsta kommun sker främst genom ledningsgruppen 
kommun-polis-räddningstjänst och i arbetsgruppen SSPF (skola, socialtjänst, polis, 
fritidsverksamhet). Aktuell lägesbild Knivsta har varit igång sedan mars 2019 och 2020 har 
antalet verksamheter som rapporterar in i lägesbilden ökat. En orsaksanalys av problemområden 
som identifierats 2019 och 2020 har genomförts och resulterat i åtgärdsplaner. Åtgärderna följs 
upp under höstterminen 2020. Under hösten genomförs en utbildningsinsats kring orsaksanalyser 
för samverkande aktörer i trygghetsarbetet. Pandemin och rapporter om en ökad social oro under 
vår och sommar kan påverka ungdomars upplevelse av trygghet generellt negativt. Prognosen är 
därför att målet för indikatorn inte kommer att uppnås. Nytt mätvärde och resultatet kommer 
först 2021. 
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Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Knivsta har sedan 2007 deltagit 
vartannat år och medverkade senast hösten 2019. Nöjd Medborgar-Index - Idrotts - och 
motionsanläggningar bygger på medborgarnas syn på öppettider vid kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar, samt belysning 
i motionsspår. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 
och 100. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas 
resultat inom detta frågeområde har legat stabilt och har inte påvisat några statistiskt säkerställda 
skillnader under de senaste fyra åren (2015-2019). Kommunens verksamheter har under de 8 
första månaderna av 2020 påverkats negativt av Covid-19-pandemin. Samtidigt har centrum för 
idrott och kultur (CIK) öppnat sedan den senaste Medborgarundersökningen, vilket är rimligt att 
anta kommer påverka detta betyg positivt och prognosen blir därför att målet för indikatorn 
kommer att uppnås under 2020. Noteras bör att Knivsta inte kommer delta i 
Medborgarundersökningen 2020, varför vi inte kan få aktuell data för denna indikator under året. 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Knivsta har sedan 2007 deltagit 
vartannat år och medverkade senast hösten 2019. Nöjd Medborgar-Index - Kultur bygger på 
medborgarnas syn på biblioteksverksamheten, utställnings- och konstverksamheten, 
teaterföreställningar och konserter. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka 
kan variera mellan 0 och 100. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som 
”mycket nöjd". Knivstas resultat inom detta frågeområde uppvisade 2019 ett signifikant högre 
betygsindex jämfört med 2017. Kommunens verksamheter har under de 8 första månaderna av 
2020 påverkats negativt av Covid-19-pandemin. Samtidigt har centrum för idrott och kultur 
(CIK) öppnat sedan den senaste Medborgarundersökningen, vilket är rimligt att anta kommer 
påverka detta betyg positivt och prognosen blir därför att målet för indikatorn kommer att uppnås 
under 2020. Noteras bör att Knivsta inte kommer delta i Medborgarundersökningen 2020, varför 
vi inte kan få aktuell data för denna indikator under året. 
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Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa 

 
Utfallet i hälsa hos Knivsta kommuns invånare mäts dels med offentlig statistik i form av 
ohälsotal. Utifrån statistiken har invånarna i Knivsta låga ohälsotal jämfört med riket. Vidare 
mäts utfallet med folkhälsoundersökningarna Liv och hälsa och Liv och hälsa ung. 
Ett bra sätt att mäta hälsotillståndet är att fråga invånare hur de själva skattar sin hälsa på en 
skala från mycket dålig till mycket bra. Måttet kan förutsäga en persons hälsa, både fysiskt och 
psykisk. En stor andel av tillfrågade vuxna och ungdomar uppgav 2017 och 2019 en bra 
självskattad hälsa. Nya mätvärden kommer först 2021 och 2022. Hälsan skiljer sig mellan könen 
där män och pojkar skattar sin hälsa som högre jämfört med kvinnor och flickor. Även 
ohälsotalen visar på en sämre hälsa bland kvinnor. 
Skolor, vård-och omsorg, Familjecentralen, Hälsoäventyret, Lyckträffen och kultur- och 
fritidsverksamheter arbetar dagligen med förebyggande och hälsofrämjande arbete för att 
invånare ska ha grundläggande förutsättningar till en god hälsa. Flera verksamheter samverkar i 
ANDT- förebyggande (Alkohol, Narkotika, Doping,Tobak) arbete och en trend i positiv 
bemärkelse är att alkohol-, narkotika- och tobaksbruket minskar eller ligger stabilt bland 
ungdomar i Knivsta kommun. Eftersom bruket av narkotika sedan länge ligger på en låg och 
stabil nivå förväntas bruket endast påverka en väldigt liten grupp som kan behöva extra stöd för 
att att uppnå en god hälsa. 
Året 2020 präglas av en pandemi och ett osäkert ekonomiskt läge vilket påverkar 
förutsättningarna för en god hälsa negativt. Ekonomisk stabilitet och arbete är en viktig 
förutsättning för hälsa hos både vuxna och barn. Eftersom pandemins utveckling är osäker är det 
också svårt att uttala sig om målet kommer att nås eller inte. Prognosen är dock att målet bara 
delvis kommer att uppnås under 2020. 
  

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 
Jämf. 

kommune
r 

Riket  Mål 
2020 

Progno
s 

Ohälsotal, dagar  
  

 

17,4  
 

16,61 22,07 11,29 21 26,83  
 

17 
 

Komme
r 
uppnås 

Andel vuxna som 
skattar sin hälsa 
som bra  
 

 
 

  
 

76 % 73 79    
 

76 % 

 
Komme
r delvis 
att 
uppnås 

Andel elever i åk 9 
som skattar sin 
hälsa som bra  
 

 
 

  
 

66 % 60 74    
 

70 % 

 
Komme
r delvis 
att 
uppnås 

Andelen elever i 
åk 9 som aldrig 
brukat narkotika  
 

 
 

  
 

93,8 % 92 97    
 

94 % 
 

Komme
r 
uppnås 
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Ohälsotal, dagar 

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under 
en 12-månadersperiod. Resultat för föregående år publiceras i januari. Antal utbetalda dagar med 
sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ 
aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till 
antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16-64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, 
t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag. Statistiken hämtas från Kolada och gäller 
Knivsta kommun geografiskt. Knivsta kommun ligger enligt uppgift från 2019 lägre än både 
riket och liknande kommuner. Vi ser också för Knivsta en positiv utveckling där ohälsotalet 
minskat de senaste tre åren. I och med de särskilda förutsättningarna med pandemin under 2020 
är det svårt att uttala sig om ohälsotalets utveckling. Då målet för indikatorn ligger på ett 
ohälsotal på 17 bedöms indikatorn kunna uppnås, utifrån idag tillgänglig information. 

Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra 

Självskattad hälsa hos vuxna (18-84 år) mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa var 
fjärde till var femte år, senast 2017. Ett randomiserat urval av den vuxna befolkningen får skatta 
sitt hälsotillstånd från mycket bra till mycket dåligt på en skala. Andel vuxna som skattar sin 
hälsa som bra låg 2017 i linje med länet. Kvinnor skattade sin hälsa sämre än män. 
Verksamheter som exempelvis Familjecentralen, Lyckträffen samt kultur- och fritids 
verksamheter arbetar kontinuerligt med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter för 
familjer, vuxna och äldre. Pandemin under 2020 och de ekonomiska konsekvenserna med ökad 
arbetslöshet bedöms påverka hälsan hos den vuxna befolkningen negativt. Prognosen är att 
indikatorns mål om att bibehålla mätvärdet om 76 % inte kommer att kunna uppnås utifrån de 
särskilda förutsättningar som gäller i pandemins spår. Nästa mätning genomförs 2022 och 
resultatet kommer först då. 

Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra 

Självskattad hälsa hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år 
där elever i årskurs 9 skattar sin hälsa som mycket bra till mycket dålig på en skala. Andel elever 
som skattar sin hälsa som bra har minskat i årskurs 9. I årskurs 7 och 2 på gymnasiet har andelen 
elever som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra i stället ökat 2019. Den totala trenden de 
senaste åren är sjunkande. En högre andel pojkar skattar sin hälsa som bra jämfört med flickor. 
I kommunen arbetar bland annat verksamheter som Elevhälsan, Hälsoäventyret, 
Familjecentralen, kultur- och fritid kontinuerligt med hälsofrämjande aktiviteter för ungdomar 
och familjer. Året 2020 har präglats av en pandemi och ett osäkert ekonomiskt läge, vilket kan 
påverka resultatet för indikatorn negativt. Prognosen är att målet för indikatorn inte kommer att 
nås. Nytt mätvärde tas fram vartannat år och resultatet kommer först 2021. 

  



Kommunfullmäktige, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 39(53) 

Andelen elever i åk 9 som aldrig brukat narkotika 

Narkotikabruk hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung där elever i 
årskurs 9 får uppge om de någon gång brukat narkotika eller inte. Indikatorn mäter den andel av 
elever i årskurs 9 som uppger att de aldrig brukat narkotika och målet är att andelen ska öka. Det 
är en stabilt låg andel av elever i årskurs 9 som brukat narkotika sedan 2015. 
Inom SSPF-samverkan identifieras riskperioder för ungdomars bruk av alkohol, såväl som 
narkotika Personal inom skola och socialtjänsten har deltagit i en fördjupningsutbildning om 
cannabis och har nu möjlighet att fungera som ambassadörer i det förebyggande arbetet. Aktuell 
lägesbild Knivsta har varit igång sedan mars 2019 och följer bland annat utvecklingen av 
händelser bland ungdomar kopplat till alkohol och narkotika. Under våren 2020 har det 
rapporterats om en ökad social oro som kan påverka ungdomars bruk av alkohol eller narkotika 
negativt. I och med de särskilda förutsättningarna med pandemin under 2020 är det svårt att 
uttala sig om narkotikabrukets utveckling. Pandemin ger till exempel effekter som minskad 
tillgång till narkotika vilket kan göra att färre ungdomar väljer att testa narkotika. Dock kan en 
ekonomisk kris ha negativa effekter på bruket av alkohol och narkotika generellt i samhället. 
Prognosen är att utfallet kommer att vara i stort sett oförändrat. Nytt mätvärde tas fram vartannat 
år och resultatet kommer först 2021 
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Växa 

 

Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga 
villkor och höga resultat. 

 
Utifrån offentlig statistik, tillsyn av förskolor och verksamhetsberättelser för 2019/2020 så visar 
uppföljning att kommunens förskolor håller god kvalitet. En stor andel av föräldrarna är nöjda 
med verksamheten och 96 procent uppger att deras barn trivs på förskolan. 
Grundskolorna i Knivsta arbetar dagligen med förebyggande arbete för trygghet och studiero 
samt vidtar åtgärder när så inte är fallet. Ett sätt att mäta tryggheten på skolan genomförs enklast 
med att fråga eleverna hur de upplever trygghet när de är i skolan. Statistiken nedan visar 
upplevelsen av trygghet  i årskurs 9 där resultatet sjunkit med nästan 7 procentenheter under två 
år. Elevernas trygghet och trivsel i skolan är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå 
målen för utbildningen. 
Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökar jämfört med föregående läsår i 
både riket och för eleverna i Knivsta. Samtidigt har fler avgångselever i gymnasieskolan tagit 
examen inom tre år i riket, Knivstas kommuns resultat publiceras under vecka 50 . Resultaten har 
därmed förbättrats i båda skolformerna vilket tyder på att coronapandemin inte, som en del 
befarat, har påverkat resultaten negativt. Detta visar Skolverkets preliminära betygsstatistik. 
Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås under 2020. 

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 
Jämf. 

kommune
r 

Riket  Mål 
2020 

Progno
s 

Andel föräldrar 
som är nöjda med 
sitt barns förskola 
i sin helhet  
 

 
 

94,3 %  
 

92,7 %      
 

94 % 

 
Komme
r 
uppnås 

Elever i åk 9: Jag 
känner mig trygg i 
skolan, positiva 
svar, andel (%)  
 

 
 

86,83%  
 

      
 

87% 

 
Komme
r delvis 
att 
uppnås 

Elever i åk 9 som 
är behöriga till 
yrkesprogram, 
hemkommun, 
andel (%)  
 

 
 

89,1  
 

89,17 89,93 88,41 87,94 83,02  
 

90 

 
Komme
r delvis 
att 
uppnås 

Gymnasieelever 
med examen eller 
studiebevis inom 
4 år, 
hemkommun, 
andel (%)  
 

 
 

76,24  
 

86,43 92,63 80,77 80,44 76,83  
 

70 

 
Komme
r 
uppnås 
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Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola i sin helhet 

En stor andel av föräldrarna är nöjda med förskolans verksamhet, 96 procent anger att de 
upplever att deras barn trivs på förskolan. Denna indikator anger hur stor andel av föräldrarna 
som deltagit i kommunens föräldraenkät som angett att de är nöjda med sitt barns förskola som 
helhet. 2017 angav 92,3 procent av föräldrarna att de var nöjda med sitt barns förskola, 2018 
ökade siffran något och resultatet för 2019 är 92,7 procent. Målet för helåret 2020 är 94 procent 
av föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och en ny föräldraenkät kommer att 
genomföras under hösten 2020. Prognosen är att indikatorns mål kommer att uppnås för 2020. 
Förskolans identifierade styrkor är välarbetade lärprocesser, en god omsorg, föräldrar som är 
trygga och nöjda med sitt barns förskola samt huvudmannens kompetensutvecklingsinsatser. 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 

En viktig förutsättning för att eleverna ska ha studiero under lektionerna är en trygg miljö i 
skolan. Grundskolorna i Knivsta arbetar dagligen med förebyggande arbete för trygghet och 
studiero samt vidtar åtgärder när så inte är fallet. Andel elever i årskurs som anger att de känner 
sig trygga i skolan har sjunkit från 86,8 procent till 80 procent mellan 2018 och 2020. Mellan 
kommunens högstadieskolor finns en mindre skillnad med fem procentenheter.  Prognosen är 
därmed att indikatorns mål inte kommer att uppnås under 2020. 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Betyg används bland annat för att följa elevers kunskapsutveckling, för urval till fortsatta studier 
och i utvärderingssyfte. Nyckeltalet bygger på antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt 
det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till 
ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 
matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Hemkommunens resultat för 2020 
finns att tillgå från vecka 39. Cirka 86 procent av eleverna i Knivsta kommun går i en kommunal 
grundskola och historiskt är hemkommunens resultat något högre än resultatet för eleverna som 
går i den kommunala skolan. Andelen elever behöriga till yrkesprogram som slutat årskurs 9 i 
Knivstas kommunala skolor var 89,3 procent 2020. Därmed är prognosen att siffran för 
hemkommunen kommer att vara högre och att indikatorns mål kommer att uppnås under året. 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

Statistiken visar att andelen elever med gymnasiexamen eller studiebevis inom 4 år har ökat med 
tio procentenheter för både flickor och pojkar i Knivsta kommun mellan åren 2018-2019. I den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) som anger långsiktig strategi som handlar om hur 
organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska 
området Uppsala län finns målet att andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska 
överstiga 75 procent år 2020. Till år 2030 ska minst 80 procent ta examen inom 4 år. Både 
flickor och pojkar i Knivsta kommun har i högre grad tagit gymnasieexamen än i riket. 
Indikatorns mål prognostiseras som uppnått. 
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Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation. 

 
Pandemins effekter kommer sannolikt inte innebära att färre blev ekonomiskt utsatta under år 
2020 jämfört med föregående år, ungdomsarbetslösheten påverkas dock av pandemin negativt. 
Vård och omsorgsverksamheten fortsätter sin positiva förändringsresa till att kunna ge ett allt 
mer individanpassat stöd för klienter och brukare. Målet bedöms därför delvis uppnås. 

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 
Jämf. 

kommune
r 

Riket  Mål 
2020 

Progno
s 

Invånare 0-19 år i 
ekonomiskt 
utsatta hushåll, 
andel (%)  
 

 
 

3,48%  
 

      
 

3,1% 

 
Komme
r delvis 
att 
uppnås 

Ej 
återaktualiserade 
vuxna personer 
med 
försörjningsstöd 
ett år efter 
avslutat 
försörjningsstöd, 
andel (%)  
 

 
 

89  
 

75 71 80 80 78,75  
 

89 

 
Komme
r 
uppnås 

Invånare 17-24 år 
som varken 
arbetar eller 
studerar, andel 
(%)  
 

 
 

6,4%  
 

      
 

6,6% 

 
Komme
r ej 
uppnås 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 

Prognosen är att måltalet för indikatorn inte kommer att uppnås under året, framförallt på grund 
av Covid-19-pandemin som generellt skapat en högre arbetslöshet i samhället. 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 

Resultatet för år 2020 kommer in i Kolada nästa år. Bedömningen är att färre än föregående år 
har återaktualiseras inom ekonomiskt bistånd. Indikatorns värde bedöms alltså kunna uppnås. 

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 

Resultat saknas ännu för år 2020 men i och med coronapandemin är det rimligt att anta att 
ungdomsarbetslösheten har ökat, vilket ger en prognos om att måltalet sannolikt inte kommer att 
nås för året. 
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Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren. 

 
Pandemin har förändrat förutsättningarna för att bedriva omsorg, men uppfattningen är att 
kommunens brukare fortsatt får en god omsorg och mervärde i insatserna. 
Brukarundersökningarna kan av naturliga skäl inte genomföras under 2020 och därför är det inte 
möjligt att följa upp målet. 

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 
Jämf. 

kommune
r 

Riket  Mål 
2020 

Progno
s 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
-  helhetssyn, 
andel (%)  
 

 
 

91%  
 

89% 92% 84% 87,14% 90,5%  
 

90% 

 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
-  helhetssyn, 
andel (%)  
 

 
 

84  
 

80 86 71 73,14 81,53  
 

90 

 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 

Årets nationella brukarundersökningen ställdes in av Socialstyrelsen i och med coronapandemin. 
Det kommer därmed inte komma några resultat detta år. 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 

Årets nationella brukarundersökningen ställdes in i och med coronapandemin. Det kommer 
därmed inte komma några resultat detta år. 
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Värna 

 

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet 
optimeras. 

 
Under året har stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy tagits fram. Den, tillsammans med 
den stadsutvecklingsstrategi (SUS) som är under arbete, kommer att verka som fortsatt stöd och 
vägledning i kommunens arbete med (bland annat) målet om funktion och ekologisk hållbarhet. 
Bygg- och miljönämndens ansvarsområden innefattar enbart tillsynen över hushållssortering av 
avfall och denna har bedrivits som planerat under 2020. Mängden avfall som samlas in för 
materialåtervinning kan inte påverkas av nämnden inom ramen för dess ansvarsområden. 
Målet bedöms delvis uppnås. 

Indikator  Utfall 
2018  Utfall 

2019 
Kvinn

or Män 
Jämf. 

kommune
r 

Riket  Mål 
2020 

Progno
s 

Färdigställda 
bostäder i 
flerfamiljshus 
under året, 
antal/1000 inv  
 

 
 

17,15  
 

0   0,97 2,29  
 

9 

 
Komme
r delvis 
att 
uppnås 

Färdigställda 
bostäder i småhus 
under året, 
antal/1000 inv  
 

 
 

3,31%  
 

1,22%   1,11% 1,1%  
 

2,5% 

 
Komme
r delvis 
att 
uppnås 

Hushållsavfall 
som samlats in för 
materialåtervinnin
g, inkl. biologisk 
behandling, andel 
(%)  

 
 

37%  
 

      
 

45% 

 
Komme
r 
uppnås 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv 

Planenheten möjliggör för byggande av bostäder genom att planlägga, dock ej ansvar/rådighet 
över färdigställande av bostäder. 

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv 

Planenheten möjliggör för byggande av bostäder genom att planlägga, dock ej ansvar/rådighet 
över färdigställande av bostäder. 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling andel % 

Knivsta kommun har upphandlat renhållning tillsammans med Sigtuna, Upplands Bro och Håbo 
kommun. Bland annat kommer införande av 4-fackskärl till hushållen under hösten 2020 bidra 
till en väsentlig ökad mängd materialåtervinning. 



Kommunfullmäktige, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 45(53) 

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

 
Knivstas grönstruktur beaktas tydligt inom arbetet med stadsutvecklingsstrategin (SUS), där 
grönska och naturvärden vägs och värderas när ny bebyggelse och nya transportsystem planeras. 
I stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy som arbetats fram under året lyfts parker och 
gröna stråk fram som viktiga käraktärsdrag för kommunens egenart. Genom dessa styrdokument 
kan förvaltningen arbeta mer strukturerat och målinriktat med kommunens gröna miljöer och 
naturområden. Inom ramen för arbetet med kommunens hållbarhetslöften för programperioden 
2021-2023 har ett förvaltningsövergripande arbete genomförts för att föreslå ett brett antal löften 
om programperiodens tema som är biologisk mångfald. 
Andelen ekologiskt har ökat något under första halvåret, detta trots anpassningar utifrån 
pandemin. 
Målet bedöms delvis uppnås. 
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Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Knivsta har sedan 2007 deltagit 
vartannat år och medverkade senast hösten 2019. Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete bygger på 
hur kommunens medborgare ser på de kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna 
leva miljövänligt. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 
0 och 100. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas 
resultat har legat stabilt och har inte påvisat några statistiskt säkerställda skillnader under de 
senaste fyra åren (2015-2019), varför det är rimligt att anta att det inte kommer bli någon större 
förändring av resultatet under 2020 heller. Kommunens verksamheter har under de 8 första 
månaderna av 2020 påverkats negativt av Covid-19-pandemin, vilket gör det ännu mindre troligt 
att målet med indikatorn kommer uppnås under året. Noteras bör att Knivsta inte kommer delta i 
Medborgarundersökningen 2020, varför vi inte kan få aktuell data för denna indikator under året. 
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Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 

Under perioden januari till och med juni har ekologiskt legat på 24% mätt i kronor och 30% i 
kvantitet. Ett något lägre inköp under en period 1:a halvåret har skett på grund av anpassning 
utifrån corona restrektioner. Värdena är trots det relevant för hela året. 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 

Inga uppgifter finns att tillgå, ingen bedömning kan göras i delårsbokslutet. 
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Uppdrag 
Uppdrag Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

Effektiviseringsprogram – 
framtagande av åtgärder för en 
långsiktig ekonomi i balans 

Kommunens kostnader ska minska 
med 20 miljoner kronor under 
perioden 2019-2022 

Kommunstyrelsen  

Förändringsarbete – organisation 
och arbetssätt ligger i fokus liksom 
att integrera målen från Agenda 
2030 i beslut och arbete 

Knivsta kommun ska arbeta för att 
uppnå målen i Agenda 2030. 
Förändringsarbetet ska leda till 
effektivare arbetsprocesser och 
ökat användande av ny teknik. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till 
minskade lokalkostnader om 10 
miljoner kronor under perioden 
2019-2022 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – 
minimerad plastanvändning och 
giftfri förskola 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Upphandlingar – kravställning i 
upphandlingar på ekologiska och 
rättvisemärkta produkter 

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara ekologiska och 
rättvisemärkta 

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  

Cykelvägar är prioriterade, cykelväg 
mellan Alsike och Uppsala ska 
bevakas i 4-spåravtalet 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Plan för parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat bilberoende 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  
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Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans 

Kommunfullmäktiges uppdrag innebär att kostnadsläget ska minska med 20 miljoner kronor i 
fasta priser och volym under mandatperioden (2019-2022). 
Ett arbete för att förenkla, effektivisera och se över ambitionsnivåer är en ständigt pågående 
process. Under pandemins mest intensiva månader var aktivitet lite lägre men ändå genomfördes 
en revidering av kommunens mål och budget under perioden. 
I framtagandet av budget 2019 tog förvaltningen fram en mängd förslag på möjliga prioriteringar 
och åtgärder. Den politiska beredningen utmynnade i förändringar som uppskattas till cirka 9,3 
miljoner kronor i lägre nettokostnad. Exempel är förändringar i ekonomistyrningen gällande 
lokaler, barnpeng gällande vistelsetider, subventionerade busskort, parkeringsavgifter med mera. 
Den reviderade budgeten för 2020 innehåller också förändringar, som uppskattas till ca 12 
miljoner kronor som till större delen medför en långsiktig nettokostnadsminskning. I underlaget 
för budgetjusteringen finns både stora och små förändringar. Exempel är aktiv personal politik, 
arbetsmiljöfonden, datortäthet, fotbollsplaner, minskat deltagande i konferenser, förändrad 
process fordonshantering, vakanshållning etc. 
Vidare har en bolagsutredning genomförts för genomlysning av nuvarande bolagsstruktur och 
verksamhet. Syftet är att optimera koncernen för att möta framtidens utmaningar i bland annat 
fyrspårsavtalet med staten. Parallella verksamheter har identifierats och en förändrad struktur 
rekommenderas i rapporten. Förvaltningen kommer arbeta närmare med de föreslagna 
rekommendationerna. 
C-tillsammans, Regionen och Uppsala läns alla kommuner har som ambition att samverka och 
samarbeta mer i syfte att dels bli mer kostnadseffektiva men även leverera mer och högre kvalitet 
till länet invånare. Första skedet är att identifiera enklare samarbeten som kan leda till synergier 
inom kort. 
Vidare länkar detta vidare till Knivsta kommuns förvaltningsorganisation. En översyn pågår i 
syfte att förtydliga ansvar och roller men även möta framtidens välfärdsuppdrag. Ny 
förvaltningsorganisation ska vara på plats 1 januari 2021. 
Bedömningen är att uppdraget att genomföra förändringar motsvarande 20 miljoner kronor under 
mandatperioden har uppnåtts. Processen med att se över kommunens nettokostnad fortsätter med 
oförminskad kraft eftersom hela offentliga sektorn står inför en jätteutmaning i att "färre ska 
försörja fler", vilket förenklat betyder att andelen av befolkningen som genererar skatteintäkter 
kommer minska medans andelen äldre som har behov av kommunal service kommer öka stort. 
Uppdraget bedöms därför vara delvis uppnått. 
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Förändringsarbete – organisation och arbetssätt ligger i fokus liksom att integrera målen 
från Agenda 2030 i beslut och arbete 

Förändringsarbetet har påverkats av pandemin, de processer som har startat tidigare år fortlöper 
enligt plan (exempelvis RPA). Arbetssättet med distansarbete och digitala mötesverktyg är en en 
tydlig förändring som pandemin givit skjuts åt. Ett arbete har påbörjats under hösten med att 
inventera corona-relaterade förändringar. Syftet är att ta tillvara de positiva effekter som uppstått 
och även skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla desamma i kommunens samtliga 
verksamheter. 
Samtliga 17 mål inom ramen för Agenda 2030 berör på ett eller annat sätt kommunens 
verksamheter. Agendan utgör en bas för alla kontorens arbete. Under året har ett särskilt ansvar 
för att driva utbildnings- och utvecklingsarbete på Samhällsbyggnadskontoret. Den 22 oktober 
kommer en kommunövergripande utbildningsinsats om Agenda 2030 att genomföras med 
tjänstemän och politik. Vidare har ett utställningsmaterial tagits fram för att synliggöra de 
globala målen, utställningar finns placerade i lokalerna centrum för idrott och kultur samt 
kommunhuset för allmän beskådning. 
Förbättringsarbeten pågår kontinuerligt och flera åtgärder har genomförts under året. 
Arbetsprocesser och organisation har setts över inom Kommunledningskontoret, som exempelvis 
administrativ service, stabsgruppen, Kontaktcenter och lokalförsörjningen. Digitalisering och 
användande av ny teknik är ett förändringsarbete som alla verksamheter arbetar med som en del 
av den ständiga verksamhetsutvecklingen. Inom Kommunledningskontoret pågår sedan tidigare 
utvecklingsarbetet Smartare vardag, som arbetar med digitalisering, effektivisering och 
samordning. Smartare KLK bedrivs också, detta i syfte att bättre fånga idéer, hitta 
utvecklingsområden, arbeta över gränser och starta innovationsprojekt. 
I och med kommunens nya externa webbplats knivsta.se utfördes ett stort arbete med att ta fram 
ännu fler e-tjänster. 
Införandet av Office 365 pågår. Ett införande av Office 365 innebär även en minskad belastning 
på gemensamma filareor och på e-postservern. Arbetet förenklar för många och detta är en del i 
arbetet för ett framtida digitalt arbetsrum där även ett nytt intranät inkluderas. 
En gemensam telefoniplattform har upphandlas av IT-centrum för fem kommuner, ny leverantör 
implementeras december 2020. Detta ger förutsättningar för ett tätare samarbete mellan 
kommunernas Kontaktcenter. 
Knivstaförslaget har implementerats och är i drift. Medborgarrådet har lanserats. Genom digitala 
enkäter kan vi fånga synpunkter från ett stort antal kommuninvånare. Denna breda bild kan 
kompletteras genom fördjupade fokusråd i utvalda frågor. 
Knivsta kommun har anmält sig till projektet REDI (Resfria digitala möten i offentlig sektor), 
som finansieras av Energimyndigheten. Målet med deltagandet är att öka andelen digitala möten 
i organisationen. 
Digitala möten har utvecklats genom teknisk plattform och mötesformen. Digital signering har 
prövats för protokoll med mera, från hösten kommer även avtal som upphandlats kunna signeras 
digitalt. 
Måltidsverksamheten har tagit fram ett miljöbokslut. 
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Projektet med RPA, Robotic Process Automation, fortsätter. Projektet väntas övergå till en 
"normal" verksamhet som ska stödja verksamheter att implementera arbetssättet och utveckla 
fler RPA processer och därmed frigöra tid till kvalitativa uppgifter och service. Detsamma gäller 
AI, artificiell intelligens, en första process har startat inom Kontaktcenter, chatbot väntas vara 
klar för drift till årsskiftet. 
Utbildningskontoret strävar efter en effektiv organisation, där arbetssätt anpassas till både 
miljömässig och social hållbarhet. Den ska också stötta god utbildning, minskad ojämlikhet och 
jämställdhet genom ett genomtänkt arbetssätt. Under året har ledningsorganisationen för den 
kommunala förskolan och grundskolan förändrats i syfte att än bättre stötta uppdraget att 
genomföra respektive skolforms läroplan. Vidare har kontoret under året uppdaterat 
verksamhetssystemet och kommer med stöd av systemet kunna skapa effektivare 
arbetsprocesser. 
Bygg- och miljönämndens verksamheter genomfört övergripande processöversyner för att 
effektivisera arbetssättet. Det ger också värdefull information inför upphandling av nytt 
verksamhetssystem för bygglov. 
Mosaik (metod för offentlig sektor arbete med innovationskultur) är ett innovationsprojekt som 
syftar till att medarbetare ska ges möjlighet att bidra till organisationens utveckling med sin 
kompetens och sitt engagemang. Projektet syftar till att möjliggöra detta genom att använda 
hackaton som metodik. Det första hackatoneventet som genomfördes 13 februari med drygt 30 
deltagare. Ett ytterligare hackaton är planterat till november 2020 där fler medarbetare kommer 
ge möjlighet att delta. 
Uppdraget bedöms delvis vara uppnått. 
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Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Målbilden om att sänka lokalkostnaderna med 10 miljoner kronor under mandatperioden i fasta 
priser och volym har skapat en stor restriktivitet kring nya lokaler och verksamhetsanpassningar 
som kan bli hyreshöjande. En samsyn finns inom förvaltningen om att nyttja befintliga lokaler så 
effektivt som möjligt. Det är viktigt att påpeka att hyresavtal ofta är på längre perioder vilket 
innebär att effekterna av beslut som tas idag ofta får konsekvenser i framtiden. 
Under 2019 omförhandlades driftavtalet för kommunhuset och sänkte kostnaden med 1 miljon 
kronor. Under 2020 har arbetet med att utnyttja optionen för att köpa kommunhusfastigheten 
rullat vidare, detta väntas på lång sikt leda till stora ekonomiska fördelar jämfört med att fortsätta 
hyra fastigheten. 
Pandemin har förändrat arbetssättet med mer distansarbete, detta kommer skynda på och delvis 
förändra inriktningen på den påbörjade översynen av administrativa lokaler. Det är sannolikt att 
det förändrade arbetssättet minskar behovet av administrativa lokaler och det är därför angeläget 
att en konsolidering av ytor inom kommunkoncernen görs skyndsamt för att höja 
nyttjandegraden. Detta kommer leda till såväl positiva ekonomiska effekter som effekter på 
medarbetares livspussel och klimatavtryck genom minskat resande. 
I mars 2020 beslutade utbildningsnämnden om en uppdaterad lokalförsörjningsplan för förskola 
och skola för perioden 2019-2029. Utifrån underlaget beslutades om en avveckling av de externa 
lokalerna för Citronens förskola från den 1 juli 2020. Inför höstterminsstarten 2020 byggdes 
förskoledelen av Högåsskolan om från förskola till skola. Ombyggnaden är en 
lokaleffektivisering genom att skolan nu har ytterligare 2 klassrum samt att alla sex klassrummen 
har anpassats för att ta emot 24 elever per klassrum istället för som tidigare 16 elever per 
klassrum. Hyran vid högåsskolan har också omförhandlats under året som väntas ge en årlig 
kostnadsminskning om 1 miljon kronor. 
I januari 2020 upphävde kommunstyrelsen sitt tidigare beslut om ett Idrotts- och aktivitetshus i 
Alsike och beslutade istället om en inriktning med endast en idrottshall i Alsike, direkt söder om 
Adolfsbergs skolan.Tidigare beslut om ett Idrotts- och aktivitetshus innebar en utökning av 
lokalbeståndet med nya lokaler för bibliotek, ungdomsverksamhet och kulturskola. Lokaler för 
dessa verksamheter kommer nu istället att lösas inom det befintliga lokalbeståndet.. 
Arbete med en lokalförsörjningsplan för vård och omsorg pågår. Den kopplar även an till 
behovet av lägenheter för insatser inom ramen för socialtjänstlagen. Behovet av lägenheter är 
sjunkande och 6 bostadsrättslägenheter har eller kommer avyttras. Vidare kommer arbetet leda 
fram till förändringar i lokalbehovet med konsekvensen att lokalkontrakt kommer avslutas. 
Den beräknade förändringen av uppdraget är svårberäknad eftersom det finns både direkta och 
indirekta effekter. Att pausa arbetet med allaktivitetshus i Alsike medför en indirekt ekonomisk 
effekt. Medans försäljning av lägenheter och Strandgården ger lägre hyreskostnader som en 
direkt konsekvens. Den direkta kostnadsminskningen uppskattas till cirka 2 miljoner kronor för 
kommunhuset. Högåsskolan, citronens förskola och paviljongerna ger ytterligare ca 1,5 miljoner 
kronor i lägre kostnad, totalt uppskattas den direkta kostnadsminskningen till 3,5 miljoner 
kronor. 
Uppdraget bedöms delvis vara uppnått. 
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Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad plastanvändning och giftfri förskola 

Kommunens verksamheter arbetar strukturerat med att skapa en hälsosam och giftfri miljö i 
förskolan. Ett aktivt arbete med att fasa ut lekmaterial, möbler och textilier som kan innehålla 
skadliga kemikalier från förskolan har gett resultat och sker löpande. Gammalt material rensas 
bort och ersätts av nytt. Inköp av nytt material sker utifrån de upphandlingsavtal som kommunen 
har. Upphandlade företag är i sina produktkataloger tydliga med symboler på alla produkter som 
uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav för Giftfri Förskola. 
Bygg- och miljönämndens verksamheter bidrar till måluppfyllelsen i den mån det är möjligt sett 
till gällande lagkrav och rådande tillsynsplanering. Inget riktat projekt kopplat till 
plastanvändning eller giftfri förskola har genomförts, det ingår dock övergripande i arbetet med 
hälsoskyddstillsyn i förskolan. 
När en bil byts ut i verksamheten görs det alltid en bedömning om andra alternativ kan 
övervägas, som exempelvis elcykel eller cykel. 
Uppdraget bedöms vara uppnått. 

Upphandlingar – kravställning i upphandlingar på ekologiska och rättvisemärkta 
produkter 

I "riktlinjer för inköp och upphandling" framgår anvisningar för hur medarbetare i Knivsta 
kommun ska arbeta med upphandlingar. 
I riktlinjerna framgår att kommunen i samtliga upphandlingar ska sträva efter att ställa så 
långtgående krav som möjligt för att främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan. 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav ska alltid vara utgångspunkten i kravställningar, och 
som huvudregel ska minst krav i enlighet med nivå "Bas" ställas. Vid upphandlingar av särskilt 
valda områden bör krav i enlighet med nivå "Avancerade", eller mer långtgående krav, användas. 
Vid upphandling av livsmedel ska miljökrav och krav på social hänsyn ställas i enlighet med 
kommunens "riktlinjer för upphandling av livsmedel". 
Verksamheterna ska i samband med utformandet av kravspecifikationerna ansvara för att 
utforma vilka krav som kan ställas på ekologiska och rättvisemärkta produkter. 
Uppdraget bedöms vara uppnått. 
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Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering, ska övervägas vid 
nybyggnation och planering av nya områden. 

Politiken i Knivsta kommun har tillsammans med kommunens VA-bolag, Roslagsvatten, 
genomfört 2 workshops om kommunens framtida avloppsreningslösning. Där en anslutning till 
Käppala reningsverk är en möjlig lösning. 
Vidare har ett system för återföring av toalettvatten från slutna tankar till åkermark i Knivsta 
kommun har projekterats och upphandlats. 
Syftet med projektet är att minska utsläppen av näringsämnen från enskilda avlopp genom att 
skapa ett system för återföring av näringsämnen från avlopp till åkermark, och därmed minska 
konstgödselanvändningen och möjliggöra att ställa kretsloppskrav på enskilda 
avloppsanläggningar. En anläggning för hygienisering av slammet 
(Ureahygieniseringsanläggning) uppförs under hösten 2020 och beräknas kunna tas i drift 2021. 
Utöver det övergripande målet ingår även: 

• Att skapa en långsiktig organisation för att driva och utveckla återföringssystemet för 
enskilda avlopp där alla berörda enheter inom Knivsta kommun samt representanter för 
lantbruket ingår 

• Att ta fram en plan för hur antalet kretsloppsanpassade enskilda avlopp ska öka i Knivsta 
kommun 

• Att använda det här projektet som en pilotanläggning för att ge underlag till vidare 
kretsloppsprojekt inom kommunen 

Uppdraget bedöms delvis vara uppnått. 

Cykelvägar är prioriterade, cykelväg mellan Alsike och Uppsala ska bevakas i 4-
spåravtalet 

Arbetet med att prioritera gång- och cykelvägar är centralt för Gatuenheten i enlighet med den av 
kommunen antagna trafikstrategin. Vid om och nybyggnad av korsningar utreds alltid 
möjligheten att ge cykeltrafik prioritet. En cykelväg mellan Alsike och Uppsala via Bergsbrunna 
är en del av 4-spårsavtalet och bevakas i samverkan med Uppsala kommun och Regionen. 
Uppdraget bedöms vara uppnått. 

Plan för parkeringslösningar och stimulera ett minskat bilberoende 

I den transportplan för hållbar mobilitet som arbetats fram under året är mobilitetsfrågan central. 
Transportplanens syfte är att genom en tydlig planeringsstrategi definiera verktyg och vägar för 
att på ett konkret och effektivt sätt kunna jobba mot ett minskat bilberoende och därmed 
parkeringsbehov. Detta genom att arbeta mot förbättrad kollektivtrafik, mobilitetsåtgärder och på 
sikt förändrat beteende. Transportplanen är nu föremål för politiska överväganden och beräknas 
kunna fastställas under första halvåret 2021. 
Uppdraget bedöms delvis vara uppnått. 



Sida 1 av 2 

   
 

  
Handläggare 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-05 

Diarienummer 
KS-2020/767 

   
 

Kommunstyrelsen 

Arvoden för deltagande i utbildning Agenda 2030 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämndernas presidieberedningar 
beviljas arvode, ersättning för förlorad arbetstjänst samt reseersättning enligt ERS 
2018 för deltagande i utbildning Agenda 2030. 

2. Kostnaden tas från nämndernas egen budget för politiker.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förmiddagen den 22 oktober genomförs en digital utbildning om Agenda 2030 i Knivsta 
kommun. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om Agenda 2030, tydliggöra 
kopplingen till de egna verksamheterna/uppdragen och ge medskick till kommande 
verksamhetsplanering.  
 
Utbildningen är för både tjänstepersoner och politiker. Kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige, nämndernas presidieberedningar samt bolagsstyrelserna bjuds in att 
delta.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaden ingår i budget för politiska arvoden. Kostnaden för bolagsstyrelsen står bolagen 
för. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-05 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Arvodeshandläggare 
 

 
 

 

Åsa Franzén 
Kanslichef 

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

Eftersom kostnaden ingår i budget för politiska arvoden är förvaltningens bedömning att 
beslutet inte påverkar barn.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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