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Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 

Tid: Måndag den 26 september 2022, kl. 13:00 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Ordförande: Göran Nilsson (M) 

Sekreterare: Siobhán Górny 

Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till siobhan.gorny@knivsta.se eller 
ringa 018-347023.  

 

Föredragningslista 

  

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

 Lista 2022-08-17 - 2022-09-15 

 Lokalförsörjning rapport delegationsbeslut 2022-08 

 Tillsvidareanställda juli 2022 

 Visstidsanställda juli 2022 

  

5. Övriga anmälningsärenden 

 Samhällsutvecklingsnämndens beslut, § 95, 2022-09-05, 
Ekonomisk uppföljning per juli  

 Utbildningsnämndens beslut § 62 2022-08-30, Ekonomisk 
uppföljning per juni  

 

  

6.  Informationsärenden 

a) Ekonomisk information  
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Beslutsärenden 
  

7. Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, svar på 
återremiss 

Ärendet bereds av samhällsutvecklingsnämnden med omedelbar 
justering den 26 september. 

Tjänsteutlåtande 2022-09-19 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2022-09-26 (ännu ej 
fattat) 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-09-15 
med 3 bilagor:  
Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa  
Bilaga 3. Protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-09-15 
Beslut från kommunfullmäktige.§ 72, 2022-08-31 

Ärendet har inte beretts av arbetsutskottet.  

 

KS-2022/422 

8. Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

Tjänsteutlåtande 2022-08-29  
Översiktskarta, korrigering av verksamhetsområden 2022-09-14 
Beslut SUN § 78, 2022-06-13, Korrigering verksamhetsområden 
Tjänsteutlåtande till SUN 2022-05-13 
Missiv från Knivstavatten 2022-04-20 
Justerat protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-03-15 
Kartunderlag till tjänsteutlåtande 2022-05-13 samt 2022-08-29: 
”Bilaga 1, Verksamhetsområde vatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 2, Verksamhetsområde spillvatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 3, Verksamhetsområde dagvatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 4, Verksamhetsområde vatten, Södra Knivsta” 
”Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta” 
”Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta” 
”Bilaga 6b, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta, 
berörda fastigheter” 
”Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda” 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandet.  

Ansvarig handläggare: Robert Fåhraeus 

 

KS-2022/517 

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

Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-01 

Motion 2021:10  

KS-2021/750 
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Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandet.  

Ansvarig handläggare: Jon Hulander 

 

10. Svar på motion 2022:02 från Lennart Lundberg (KNU) och 
Pierre Janson (KNU) om införande av rabatterade 
pensionärsbiljetter på UL 

Tjänsteutlåtande 2022-08-22 

Motionen  

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandet.  

Ansvarig handläggare: Allar Piirsoo 

 

KS-2022/128 

11. Kommanditbolagsavtal Gredelinen 

Tjänsteutlåtande 2022-08-17 

Kommanditbolagsavtal, förslag 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandet.  

Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson, Ekonom 

 

KS-2022/514 

12. Omfördelning av sökta investeringsmedel 

Tjänsteutlåtande 2022-08-29 
Tjänsteutlåtande 2022-02-01 (KS-2022/75) 
Rapport Effekt av investering – Adolfsbergshallen 2022-08-31 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandet.  

Ansvarig handläggare: Edvin Johansson 

 

KS-2022/527 

13. Försäljning av aktier till moderbolaget Knivsta Kommunhus 
AB 

Tjänsteutlåtande 2022-09-02 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandet.  

Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson 

 

KS-2022/534 



Lista delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-08-17 - 2022-09-15
Färdigst/exp-
datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2022-08-31 KS-2022/19-4 Beslut om fullmakt, Programvaror och 
tjänster - Informationsförsörjning, dnr 
23.3.2649-2022

Fredrik Söderlind KS-2022/19 Fullmakter Statens 
Inköpscentral 2022 (samlingsärende)

2022-08-31 KS-2022/19-6 Beslut om fullmakt, Programvaror och 
tjänster - Systemutveckling, dnr 
23.3.2651-2022

Fredrik Söderlind KS-2022/19 Fullmakter Statens 
Inköpscentral 2022 (samlingsärende)

2022-08-31 KS-2022/19-8 Beslut om fullmakt, Programvaror och 
tjänster - Licenser och licenstjänster, 
dnr 23.3-2650-2022

Fredrik Söderlind KS-2022/19 Fullmakter Statens 
Inköpscentral 2022 (samlingsärende)

2022-09-14 KS-2022/376-2 Delegationsbeslut om 
direktupphandling av webbpartner för 
ny intern webbplats

Hanne Natt och Dag KS-2022/376 Direktupphandling av 
webbpartner för implementering 
konfigurering och support av ny intern 
webbplats

2022-09-14 KS-2021/716-1 Delegationsbeslut avskrivning fordran 
på Aktiebolaget Bobson

Dan-Erik Pettersson KS-2021/716 Delegationsbeslut 
avskrivning fordran på Aktiebolaget 
Bobson

2022-09-14 KS-2021/754-1 Delegationsbeslut, avbetalningsplan 
privatperson 211116

Dan-Erik Pettersson KS-2021/754 Delegationsbeslut, 
avbetalningsplan privatperson 211116

2022-09-14 KS-2022/382-1 Delegationsbeslut om avrop av 
intranätlicens från Kontrakt avseende 
programvaror och programvaror som 
molntjänst (Tierps kommun, 2020-89)

Hanne Natt och Dag KS-2022/382 Avrop av intranätlicens från 
Kontrakt avseende programvaror och 
programvaror som molntjänst (Tierps 
kommun 2020-89)

2022-09-14 KS-2022/400-1 Delegationsbeslut om förlängning av 
avtal avseende Digital Asset Manager

Hanne Natt och Dag KS-2022/400 Förlängning av avtal 
avseende Digital Asset Manager



Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-09-01 

Förteckning över övriga delegationsbeslut 

Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef 

Datum då 
beslutet 
fattades 

Beslut/åtgärd Delegat
ions-
grund 

Ev anmärkning 

2022-08-25 Uppsägning bostad 0669-0048 7.5 
2022-08-25 Uppsägning bostad 0685-0054 7.5 
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Handläggare 
Siobhán Górny, 
kommunsekreterare   

Tjänsteskrivelse 
2022-09-19 

Diarienummer 
KS-2022/422 

   

 

Kommunstyrelsen 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, svar på 
återremiss 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige reviderar VA-taxan enligt följande:  

a) Anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr.  

b) Brukningstaxan höjs med 5 %.  

c) Ingressen samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt Knivstavattens 
handling ”Förslag på ny VA-taxa”.  

2. Ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller vid den 
senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Sammanfattning av ärendet 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning 
till Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut.  

Med dessa förslag på justeringar är Käppalaanslutningen, med den kostnadsnivå som i 
nuläget är känd, fullt finansierad. Även övrig VA-utbyggnad och VA-verksamhet är efter den 
föreslagna justeringen fullt finansierad. 

Ärendets tidigare beredning 

Ärendet bereddes av samhällsutvecklingsnämnden den 13 juni 2022, § 77, samt av 
kommunstyrelsen den 17 augusti 2022, § 111. Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterade 
ärendet den 31 augusti 2022, § 72, med motiveringen att ärendet skulle kompletteras med 
en tidsplan för när anslutningen till Käppala avloppsreningsverk måste vara genomförd. 

Hantering av återremiss 

Samhällsutvecklingsnämnden kommer att bereda återremissen den 26 september 2022. 
Samma handlingar skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samtidigt, så att 
ärendet kan beredas av kommunstyrelsen samma dag och beslut kan tas på 
kommunfullmäktige 28 september 2022. Samhällsbyggnadskontoret har skrivit ett nytt 
tjänsteutlåtande med samma innehåll som det tidigare utlåtandet daterat 2022-05-23, men 
kompletterat med ett svar på återremissens fråga (se tjänsteutlåtande daterat 2022-09-15, 
sid 5-6).   
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Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

Analyser har gjorts i handlingarna från samhällsutvecklingsnämnden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-09-19 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2022-09-26 (ännu ej fattat) 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-09-15 med 3 bilagor:  
Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa  
Bilaga 3. Protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-09-15 
Beslut från kommunfullmäktige 2022-08-31 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Roslagsvatten 

 

 

 

Daniel Lindqvist, kommundirektör  Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
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Handläggare 
Maria Cassel 

Tjänsteutlåtande  
2022-09-15 

Diarienummer 
SUN-2022/236 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, svar på 
återremiss 

 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Att i Knivsta kommuns VA-taxa:  
 

1. Anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr,  

2. Krukningstaxan höjs med 5%,  

3. Att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt nedan 
förslag, och  

4. Att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller vid 
den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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 kostnaderna för att bygga ut och underhålla den allmänna VA-anläggningen. 
 
Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning till 
Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut. Med dessa förslag på 
justeringar är Käppala med nuvarande känd kostnadsnivå fullt finansierad. Även övrig va-
utbyggnad och va-verksamhet är efter den föreslagna justeringen fullt finansierad.  
 
Inom VA-området sker hela tiden en utveckling i form av ny praxis eller andra typer av 
samhälleliga behov som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan föreslås därför uppdateras 
på flera punkter för att följa lagkraven, nå kostnadstäckning på övriga tjänster eller för ökad 
tydlighet. 
 
Ärendet 
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 kostnaderna för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för 
att på ett säkert sätt sköta och underhålla den. 
 
VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av 
den allmänna VAanläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att 
avgiften inte får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som 
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krävs för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. Inom VA-området sker hela 
tiden en utveckling i form av ny praxis och nya former av bebyggelse eller andra typer av 
samhälleliga behov som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan behöver därför uppdateras 
för att följa lagkraven. För att uppnå detta föreslås VA-taxan ändras enligt. 
 
Ingress  
Ingressen föreslås ändras för att förtydliga ansvar och VA-huvudmannaskap. Skrivningarna 
följer vad som är vanligast förekommande i branschen. 
 
Definitioner (§ 3)  
§ 3 omformuleras för att innehålla definitioner. Definition av lägenhet har lagts till, se vidare 
under motivering av ändring av 5.4. 
 
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 enligt lagen om allmänna vattentjänster 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. 
 
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, vilket är fullt förenligt med vattentjänstlagen. 
 
Ny föreslagen avgift för 5.1  
Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader) för VA-taxans anläggningstaxa beräknas årligen på 
samtliga projekt som har startat eller förväntas starta inom ±3 år, portföljen, och dessa 
projekts totala kostnader. Med ett projekt menas i det här fallet den VA-utbyggnad som sker i 
genomförandet av en detaljplan. För att nå en korrekt kostnadstäckning bör även kostnader 
räknas med som är kopplade till projektet men som ligger utanför detaljplanens geografiska 
område, till exempel kostnader för att öka kapaciteten i det befintliga ledningsnätet, eller 
kostnader för att öka avloppsreningskapaciteten. Dessa kostnader ingår i projektens  
totala kostnader. 
 
Investeringen för Knivstas överföringsledning till Käppala, KÖK, utgör en stor kostnad som 
kommer att komma till nytta för många befintliga och kommande VA-abonnenter fram till 
omkring 2050. Roslagsvatten har inför 2023 års taxa gjort en analys av hur denna kostnad 
kan fördelas skäligt och rättvist. 
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Taxor kräver alltid flera former av schabloner både i och ”bakom” taxan. Eftersom 
reningsverkens belastning baseras på hur många personer som är anslutna är belastningen 
ett bra mått att beräkna kostnaden utifrån för att hitta en rättvis kostnadsfördelning. Inför 
2023 föreslår Knivstavatten en justering av taxans § 5.1.d som är taxans lägenhetsavgift. På 
så vis kan finansieringens kostnad tydligt kopplas mot dess nytta, där nyttan utgörs av varje 
lägenhets möjlighet att ansluta sig till avloppsreningsanläggningen. Anläggningstaxan har  
delvis höjts för att finansiera KÖK både 2021 och 2022. Med föreslagen justering når 
anläggningstaxan en täckningsgrad på 100 % inklusive KÖK.  
 
Den prognostiserade trenden för anläggningstaxan är att den kan komma att behöva höjas 
ytterligare på grund av VA-utbyggnad till omvandlingsområden i VA-planen (Nor, Gamla 
Alsike, Lagga) som generellt är underskottsprojekt, samt på sikt även för ökad kapacitet i 
ledningsnätet från centrala Knivsta och mot Alsike och Västra Knivstas kommande 
detaljplaner. Föreslagen budget för 2024–2025 kommer beräknas på en 
taxehöjningsprognos om 3+3 %. En närmare analys kommer att göras inför taxejustering 
2024 med den kunskap som då finns om kommande investeringskostnader. I bilaga 1 
presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.  
I bilaga 2 är förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter som ska 
ändras återfinns inom parentes och är (genomstrukna). 
 
Ändring av 5.4  
5.4 anger hur lägenhetsantalet bestäms. Paragrafen förtydligas och förenklas för att 
möjliggöra beräkning av ytor i byggnader med olika funktion. Ändringen innebär att 
beräkningen inte längre är beroende av fastighetsbegreppet utan istället kan göras baserat 
på byggnadernas utformning. Ändringen bygger på Svenskt Vattens förslag till standardtaxa 
P 96 men är anpassad till att kommunens va-taxa inte använder begreppet bostadsfastighet 
vid debitering. Ändringen bedöms inte utgöra en förändring från hur VA-huvudmannen idag 
räknar anläggningsavgift utan innebär en förenkling av lydelsen för ökad transparens för den 
som läser taxan. Ändringen görs genom att införa en definition av lägenhet i §3, vilket 
tidigare saknats, samt en förenkling av 5.4. I bilaga 2 är tillägg utmärkta med fet stil och 
nuvarande formuleringar som ska ändras är genomstrukna. 
 
Ny föreslagen avgift i 5.8.  
VA-taxans punkt 5.8 som segmenterar ut exploateringar som en särskild kundkategori är till 
sin formulering daterad och behöver justeras. Paragrafen har som syfte att säkerställa att 
avgifterna fördelas skäligt och rättvist (LAV § 31) samt att VA-kollektivet inte belastas med 
kostnader som inte är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen (LAV § 30). I 
bilaga 2 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras 
är genomstrukna. 
 
Ny föreslagen punkt, 5.9.  
En ny paragraf föreslås för fastigheter med många små lägenheter. I praxis1

 har 
lägenhetsavgiften reducerats när lägenheterna har varit små till ytan i förhållande till en  

                                                
1 MÖD 2017-12-15 mål nr M 10622-16 
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normal lägenhet i kombination med att det är frågan om många lägenheter på en och samma 
fastighet. Domstolen har ansett att nyttan för de mindre lägenheterna har varit uttunnad på 
ett sätt som gör att full lägenhetsavgift inte ska utgå. Det har då rört sig om specialfall med 
för kommunen onormalt många små lägenheter på en och samma fastighet. Den bedömning 
Roslagsvatten har gjort för Knivsta kommun är att denna regel bör tillämpas när det är frågan 
om lägenheter mindre än 33 m2 och att det finns fler än 60 lägenheter på samma fastighet.  
 
Ändring av 11.2  
11.2 anger att om fastighetsägaren begär att en ny servisledning (i normalfallet flytt av en 
förbindelsepunkt) ska utföras så kan huvudmannen välja att godkänna en sådan flytt och att 
fastighetsägaren ska betala kostnaden för detta med avdrag för ålder och skick. Med 
föreslagen ändring tas regeln om avdraget bort så att fastighetsägare får betala hela 
kostnaden för de önskade arbetena. 
 
Dagens lydelse innebär att en va-huvudman saknar möjlighet att gå med på att flytta en 
servisledning i de fall det finns en risk att VA-kollektivet får en kostnad för åtgärden. 
Fastighetsägare kan dock ha intressen av att flytta ledningen och ta kostnaden, vilket va-
taxan idag omöjliggör vilket inte gynnar någon. Regeln är idag även otydlig då det är oklart 
vad som avses med avdraget och om en kostnad för förtida investering ska vägas in. 
  
Sammantaget är regeln oskälig för VA-kollektivet i stort och den fastighetsägare som begära 
flytt av denna är fullt införstådd med att den får betala kostanden. Regeln skyddar inte heller 
något vitalt intresse. Ändringen bedöms vara kostnadsneutral för VA-kollektivet, men ökar 
flexibiliteten för va-abonnenterna att flytta förbindelsepunkter vid ny bebyggelse på 
fastigheten. I bilaga 2 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som 
ska ändras är genomstrukna.  
 
Brukningsavgift (§ 12-19)  
Brukningsavgiften är den periodiska avgift som en fastighetsägare betalar när denna har 
anslutit sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av 
kostnaderna för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra 
nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av 
anläggningsavgiften. VA-taxan ska enligt lagen om allmänna vattentjänster vara skäligt och 
rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger när en fastighet är 
ansluten till den befintliga VA-anläggningen. 
 
Ny föreslagen avgift för 12.1  
Investeringen för Knivstas överföringsledning till Käppala, KÖK, utgör en stor kostnad som 
kommer att komma till nytta även för många befintliga VA-abonnenter. Huvuddragen i 
Knivstavattens förslag är att anläggningsavgiften, och tillkommande VA-kollektiv, ska 
belastas med en viss del av finansieringen och brukningsavgiften, och befintligt VA-kollektiv, 
ska belastas med en del av finansieringen. Räntor kommer däremot till 100 % att belasta 
brukningsavgiften. 
  
Eftersom Knivstavatten har överavskrivningar att nyttja och de stora kostnaderna kommer 
först 2024 behöver inte taxan höjas omedelbart. För att undvika en kraftig höjning om några 
år föreslås brukningstaxan höjas – för KÖK – med 5+5+5% under 2023-2025 och att man 
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därefter gör en ny analys av det ekonomiska läget. När Knivsta runt 2026-2027 ansluts till 
Käppalaförbundet uppskattas dessutom driftkostnaden exklusive kapitalkostnader påverkas 
nedåt i och med att Käppalas driftkostnader är lägre än driftkostnaderna för Knivsta 
reningsverk. 
 
Brukningstaxan har inte höjts sedan 2018. 
 
Ändring av 12.2  
Punkten föreslås ändras för att förtydliga paragrafen och möjliggöra korrekt debitering. Bland 
annat tas rabatt bort för fritidshus dels eftersom det inte är möjligt att följa upp och dels 
eftersom många nyttjar sina fritidshus året runt. Den nya formuleringen möjliggör också en 
mer korrekt debitering för vattenuttag som sker innan mätare satts upp. I bilaga 2 är 
förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är 
genomstrukna.  
 
Nya föreslagna avgifter för och ändringar i 15  
Punkten föreslås förändras för att gå mot en enhetligare §15 i samtliga Roslagsvattens 
kommuners taxor så att samma avgifter för dessa tjänster gäller i alla kommuner. Priserna 
har även reglerats efter dagens prissättning, vilket inte har gjorts på många år, och tjänsterna 
har förtydligats så att de skall bli lätt att förstå. Avgifterna har även justerats så att de efter 
kontorstid motsvarar Roslagsvattens kostnader efter kontorstid. I bilaga 2 är förändringar 
utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är genomstrukna. 
Tjänsterna presenteras i en delvis annan ordning än tidigare, detta är inte markerat, för 
läsbarhetens skull. 
 
Övriga justeringar  
Genomgående i taxan är benämningen av VA-huvudmannen ändrad från va-verket till 
huvudmannen. I bilaga 2 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande text är 
genomstruken.  
 
VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 3: 

 Datum för antagande  

 Datum för ikraftträdande 
 
Kapacitet Knivsta avloppsreningsverk 
Ärendet har hanterats i samhällsutvecklingsnämnden (2022-06-13 §77) och vidare i 
kommunstyrelsen (2022-08-17 §111). På kommunfullmäktige fattades beslut om återremiss 
(2022-08-31 §72). Syftet var att komplettera ärendet med tidsplan för när anslutningen till 
Käppala avloppsreningsverk måste vara genomförd. 
 
Miljötillståndet för Knivsta reningsverk ligger på 13 000 personekvivalenter (pe). 
Roslagsvatten har bedömt att Knivsta kommun kan anta detaljplaner som möjliggör för 
bostäder för omkring 17 000 personer (vilket innebär att det genomsnittliga dagliga BOD-
utsläppet är 0,75 per person), beaktat att en ny avloppsreningslösning är under 
framarbetande. Den preliminära tidsplanen är att en anslutning till Käppala sker omkring år 
2026/2027. Förvaltningen har sedan några tillbaka anpassat verksamheten utifrån denna 
planeringsförutsättning, däribland i arbetet med planprioritering för 2022 (SUN-2021/505). 
Några detaljplaner har även vilandelagts till följd av brist på kapacitet i Knivsta reningsverk. 
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Antalet anslutna personer till Knivsta reningsverk var vid utgången av 31 december år 2020 
12 400 personer, vilket motsvarar 9300 pe (vid 0,75 BOD/person), se tabell 1. 
VA-huvudmannen är skyldig att kunna anordna en anslutning i områden där en detaljplan 
vunnit laga kraft. Sedan utgången av år 2020 har eller kommer uppskattningsvis 1460 
bostäder tillkomma i enlighet med lagakraftvunna detaljplaner, vilket uppskattningsvis kan 
innebära ytterligare 2400 pe. Redan anslutna personer och personer i tillkommande 
bebyggelse kan då motsvara omkring 11 700 pe tillsammans.   
 
Omkring nio detaljplaner har ett planerat genomförande innan 2026/2027 (inklusive de 
detaljplaner som har vilandelagts till följd av brist på kapacitet), vilka tillsammans har 
uppskattas kunna omfatta omkring 1000 bostäder och cirka 1800 pe. Det skulle i så fall 
innebära att fler personekvivalenter än tillståndet medger behöver anslutas – totalt omkring 
13500 pe, se tabell 1.  
 
Ytterligare fyra detaljplaner planeras att genomföras omkring den planerade anslutningen till 
Käppala år 2026/2027 och tre detaljplaner planeras att genomföras direkt efter en anslutning. 
Detta omfattar detaljplaner med planuppdrag därtill tillkommer planbesked och fortsatt 
utveckling i enlighet med stadsutvecklingsstrategin. Större detaljplaner är uppdelade i 
etapper och beräknas genomföras både innan och efter 2026/2027. 
 

Tabell 1: Antal anslutna personekvivalenter till Knivsta reningsverk idag och beräknat antal personekvivalenter 
som tillkommer i enlighet med lagakraftvunna detaljplaner, genom detaljplaner som önskas genomföras innan år 
2026/2027, genom detaljplaner med planerat genomförande omkring anslutning till Käppala respektive genom 
detaljplaner med ett planerat genomförande strax efter anslutning. Miljötillståndet ligger på 13 000 pe. 

 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys utförd enligt bifogad checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-09-15  
Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter.  

Antal Antal PE

Bostäder Personer (0,75/pers)

Antal anslutna personer respektive pe per 2020-12-31 - 12417 9313

Ej färdigställda bostäder i laga kraft vunna detaljplaner

Sex lagakraftvunna detaljplaner med bygglov 1321 2807 2105

Fyra lagakraftvunna detaljplaner där bygglov kan inkomma 140 357 269

Totalt (antal anslutna + ej färdigställda bostäder) 1461 15581 11687

Detaljplaner med önskat genomförande innan 2026/2027

Nio detaljplaner med planerad anslutning innan Käppalaanslutning 1027 2367 1776

 Totalt (antal anslutna + ej färdigställda bostäder + genomförande innan) 2488 17948 13462

Detaljplaner med genomförande omkring 2026/27

Fyra detaljplaner med planerad anslutning omrking eller efter Käppalaanslutning 705 1628 1263

 Totalt (antal anslutna + ej färdigställda bostäder + genomförande innan + omkring) 3193 19576 14725

Detaljplaner med genomförande efter 2026/27

Tre detaljplaner med planerad anslutning efter Käppalaanslutning (varav ett par är etapper av ovanstående dp) 1240 2739 2082

 Totalt (antal anslutna + ej färdigställda bostäder + genomförande innan + omkring+efter) 4433 22315 16807
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Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa. Förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande 
avgifter återfinns inom parentes och är (genomstrukna).  
Bilaga 3. Protokoll Knivstavattens styrelsemöte 
 

Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB  
Roslagsvatten AB  
Kommunstyrelsen 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 

 

 



 § 135 Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, svar på återremiss - KS-2022/422-5 Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, svar på återremiss : Tjänsteutlåtande 2022-09-15, Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, svar på återremiss

Sida 8 av 8 

 
 

 

  

 
Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Alla hushåll som är VA-kunder i Knivsta kommun kommer att påverkas av taxeändringen. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Den nya VA-taxan förändras utifrån kravet att den ska spegla kostnaderna för den allmänna 
VA-anläggningen. 

 

 

 

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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DOKUMENT ID: 20220411-30114 
SIDAN: 1 ( 2) 

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av 
fastigheter 
Anläggningstaxa 

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus A*: 800 m2 303 600 334 100 10,0% 

Småhus: 2000 m2 405 600 436 100 7,5% 

Småhus: 3000 m2 490 600 521 100 6,2% 

Småhus: 4000 m2 490 600 521 100 6,2% 

* 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 2023 ÄNDRING 

Typhus A: 800 m2 248 096 272 496 9,8% 

Småhus: 2000 m2 329 696 354 096 7,4% 

Småhus: 3000 m2 397 696 422 096 6,1% 

Småhus: 4000 m2 397 696 422 096 6,1% 

 
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 2023 ÄNDRING 

Typhus B**: 15 lgh, 800 m2 
1 152 000 1 609 500 39,71% 

Storhus: 20 lgh, 2000 m2 
1 557 000 2 167 000 39,18% 

Storhus: 15 lgh, 5000 m2 
1 509 000 1 966 500 30,32% 

** 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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DOKUMENT ID: 20220411-30114 
SIDAN: 2 ( 2) 

Brukningstaxa 

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som är 
ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten.  

Förslaget till höjning av brukningsavgiften innebär följande höjning för småbostadshus inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för småhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 

FASTIGHET NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus A*   657 690 5,0% 

Typhus A* utan dagvatten 608 638 5,0% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2, en vattenförbrukning om 150 m3/år och en vattenmätare 
Qn 2,5 m3/h och används bland annat i jämförelsesyfte. 

 

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för storhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 

FASTIGHET NUVARANDE TAXA, 

PER LÄGENHET 

FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus B** 321 337 5,0% 

Typhus B utan dagvatten 316 332 5,0% 

** 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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TAXA 

 
för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Knivsta kommun 

Antagen av kommunfullmäktige i Knivsta kommun vid sammanträde den XX 

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

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Knivstavatten AB. 

 
§ 1 
För att täcka kostnader för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av 

fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412 jämte 

senare tillägg och ändringar) jämställs med fastighetsägare. 

 

§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 

 

§ 3 
Definitioner 

Lägenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet för 

bostadsändamål (toalett, kök/kokvrå). I fråga om sådana utrymmen i byggnad där begreppet lägenhet 

inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 

som en lägenhet. 

Fastighet:erna indelas i bebyggd, obebyggd och illustrerad (ej fastighetsbildad) fastighet. 

Bebyggd fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas. 

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej 

bebyggts. 
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§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 

Ändamål Anläggnings- Bruknings- 
  avgift avgift 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser  

såsom gator, vägar, torg och parker Ja Ja 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen va-verket 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. 

Härvid förutsätts att samtliga i § 25.1 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för 

avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda. 

4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 

 

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 104 325 kronor 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om 70 675 kronor 
c) en avgift per m2 tomtyta om 85 kronor 
d) en avgift per lägenhet om 90 100 (60 600) kronor 
 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 7. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt 

5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 

som huvudmannen va-verket godkänner. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill en tomtyta upp till 3 000 m 2 för bostadshus med max 2 

lägenheter. Avgift för resterande tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller tillkommande lägenhet. 
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a) enskilt småhus 1,0 * avgift enligt 5.1.b ovan 
b) lägenhet i gruppbyggda småhus 0,8 * ” 
c) lägenhet i flerbostadshus 0,6 * ” 
d) lokaler för skola, handel, kontor, hotell   

 

 

 

industri mm, per påbörjat 150 m2 BTA 1,0 * ” 

 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan 

angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 7.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.  

Lägenhetsantalet för bostadsfastigheter bestäms i första hand efter de ritningar enligt vilka 

bygglov beviljats, i andra hand efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. 

För övriga fastigheter beräknas antal lägenheter enligt nedan: 

Varje påbörjat 150-tal m2 BTA räknas som en lägenhet  

(BTA enligt svensk standard SS 02 10 52). 

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 

avgifter enligt 5.1 a). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 

fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 

skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8. När mark används för att uppföra ny bebyggelse för boende eller verksamheter, (exploatering) 

utgår anläggningsavgift för fastighet med:  

- faktisk kostnad motsvarande de kostnader som huvudmannen har för att möjliggöra 

exploateringen, och  

- lägenhetsavgift enligt § 5.1 d).   

Faktiskt kostnad preciseras närmare genom exploateringsavtal mellan å ena sidan Huvudmannen 

och å andra sidan exploatören och/eller fastighetsägaren.  

Avgift enligt denna paragraf får inte understiga vad som skulle erlagts med tillämpning av § 5.1. 

Vid exploatering där exploateringsavtal som hänvisar till ”5.8” i VA-taxan träffats före 2023-01-01 

ska avgift för del i huvudanläggning utgår avgift med: 

– Enskilt småhus                1,0 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lägenhet i gruppbebyggda småhus 0,8 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lägenhet i flerbostadshus  0,6 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lokaler för skola handel […]  1,0 x avgift enligt § 5.1.b 

 5.8 Vid exploatering där exploatören bygger ut VA-nätet inom planområdet och där särskilt 

exploateringsavtal träffas skall exploatören i normala fall till huvudmannen erlägga en avgift för del i 

huvudanläggning enligt nedanstående: 
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§ 5.9 För lägenheter som är mindre än 33 m2 (BTA enligt svensk standard SS 21054:2020) reduceras 

lägenhetsavgiften enligt 5.1.d med 25 % om det är fler än 60 sådana lägenheter på samma fastighet. 

 

§6 
6.1 För obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas del av full anläggningsavgift. Avgift utgår per 

fastighet med: 

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

Servisavgift 5.1 a 100% 

Del i huvudanläggning 5.1b 100%  

Tomtyteavgift 5.1c 100%  

Lägenhetsavgift 5.1d 0% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. Avgift enligt 5.1 c, jfr 5.3 andra stycket. 

6.2 Bebyggs obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

 Bostads-  
 fastighet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lägenhetsavgift 5.1 d 100% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
6.3 För i detaljplan illustrerad fastighet, som ej är bildad, uttages anläggningsavgift i enlighet med § 5 
eller § 6 då fastighetsbildning genomförts och registrerats. 
 

§ 7 
7.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 

avgifter enligt följande: 

Avgift för framdragen servisledning 

- en ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) 

- två ledningar  85% "- 

- tre ledningar  100% "- 

 
Avgifter i övrigt  V S Df Dg 

 
Del i huvudanläggning 

 
5.1 b 

 
30% 

 
50% 

 
20% 

 
- 

Tomtyteavgift 5.1 c 30% 50% - 20% 
Lägenhetsavgift 5.1 d 30% 50% 20% - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 

erläggas avgifter enligt 7.1. 

7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar skall, 

utöver avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 25% av avgiften enligt 5.1 a). 

Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens va-verkets merkostnader till följd av att arbetet ej 

utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 

§ 8 
Avgifter enligt § 5-11 skall ej indexregleras. 

 

§ 9 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-8 träffar huvudmannen va-verket i 

stället avtal om avgiftens storlek. 

 

§ 10 
10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 

6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 

10.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 

och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften 

fördelas på årliga inbetalningar under vis tid, dock högst tio år. Ränta skall erläggas enligt 5 § 

räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 

inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 

10.2. 

10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller 

meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen va-verket när det 

ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut 

dröjsmålsränta enligt 10.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och 

fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 

§ 11 
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen va-verket 

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen va-verket funnit 

erforderligt, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen va-verket 

överenskomna kostnader härför. 

11.2 Begär fastighetsägare Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för 

redan befintlig och finner huvudmannen va-verket skäl bifalla ansökan härom om detta, är 

fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 

befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels och borttagandet av 

den tidigare servisledningens allmänna del. 



 § 135 Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, svar på återremiss - KS-2022/422-5 Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, svar på återremiss : Bilaga 2 Förslag till ny VA-taxa

6  

11.3 Finner huvudmannen va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 

läge än redan befintlig, är huvudmannen va-verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad 

för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt 

med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 

BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

 

§ 12 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde): 

a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift) 

.1 qn 2,5 m2/h i 1- och 2-bostadshus samt 

ed 

 samtsriga fastigheter 

 

 övriga fastigheter med årsförbrukning   

 mindre eller lika med 300 m3/år 5 372 (5 116) kr 

.2 qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter 14 615 (13 919) kr 

.3 qn 6   m3/h 40 722 (38 783) kr 

.4 qn 10 m3/h 89 938 (85 655) kr 

.5 qn 15 m3/h 148 646 (141 568) kr 

.6 qn 40 m3/h 309 785 (295 033) kr 

   
 
b) en avgift per m3 levererat vatten 15:23 (14:50) kr 

c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 

.1 1- och 2-bostadshus, fast schablon 621 (591:27) kr 

.2 0- 10 000 m2 1,25 (1,19) kr/m2 

.3 10 000- 50 000 m2 0,82 (0,78) kr/m2 

.4 50 000 m2 - 0,34 (0,32) kr/m2 

    

d) En avgift per år och lägenhet utöver den första 1 653 (1 574) kr 

För byggnader som innehåller andra utrymmen än bostäder räknas varje påbörjat 100-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet. 

Om detta ej går att tillämpa ur rättvisesynpunkt betalas en lägenhetsavgift/150 m3 förbrukat vatten. 
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Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande 

avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 V  S  Df Dg 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grundavgift 12.1 a 40% 60% 0% 0% 

Avgift per m3 12.1 b 40% 60% 0% 0% 

Dagvattenavgift 12.1 c 0% 0% 50% 50% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

12.2. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till och från fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas fast 

avgift ut enligt § 12.1 a) samt en antagen förbrukning om 300 m3/lägenhet och år enligt § 12.1b). Avgift 

enligt § 12.1 a) bestäms i denna paragraf på samma sätt som om fastigheten hade haft mätare. 

Har fastigheten olovandes anslutit vatten och avlopp betraktas detta som omätt förbrukning och 

huvudmannen har rätt att retroaktivt debitera enligt föregående stycke. 

12.2 Har va-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 300 

m
3
/lägenhet i permanentbostad och med 150 m

3
/lägenhet för fritidsbostad. 

Vid beräkning av antalet lägenheter, se § 12.1. 

12.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b). Om mätning inte sker, antas den 

förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m
3 

per lägenhet. 

 

§ 13 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 

inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 

efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 

eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen va-verket och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 
§ 14 
För obebyggd fastighet skall ej erläggas brukningsavgift enligt §12.1. 

 

§ 15 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har, på grund av att fastighetsägaren 
åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
huvudmannen debiteras följande avgifter. Dessa avgifter är inklusive lagstadgad mervärdesskatt. 
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Har va-verket på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren 

åsidosatt sina skyldigheter mot va-verket, debiteras följande avgifter för att täcka va-verket 

merkostnader: 

Administrativ avgift för avbetalningsplan, anläggningsavgift 1 500 kr 

Montering/demontering av strypbricka (per besök) 1 000 800 kr 

Nedtagning/Uppsättning av vattenmätare (per besök) 1 000 800 kr 

Avstängning/påsläpp av vattentillförsel (per besök) 1 000 750 kr 

Flytt av mätare till ny mätarplats 1 200 kr 

Provning av vattenmätare på begäran av kund utan att fel kan konstateras (hos  

ackrediterat kontrollorgan) 1 700 1 450 kr 

Täthetskontrollprovning av servisledning på begäran av kund (en avgift per ledning) 2 000 1 000 kr 

Mätaravläsning på begäran av kund 750 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 1 500 750 kr 

Byte av skadad eller förekommen vattenmätare inklusive nedtagning/uppsättning 

av mätare Reparation efter frysning/skadegörelse eller förkommen vattenmätare 3 000 kr 1 450 kr 

Förgävesbesök – (T.ex. ej tillträde till vattenmätare vid meddelat tidsbesök  

meddelad tidbokning, anläggning uppfyller ej gällande föreskrifter) 1 500 750 kr 

Olovligt öppnande eller stängning av ventil 5 000 kr 

Avfallstjänster 170 kr 

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (16.00-07.00) 

debiteras ett tillägg om 100% av ovan angivna belopp. 

 

 

§ 16 
Avgifter enligt § 12-19 skall ej indexregleras. 

 

 

§ 17 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 12-14 träffar huvudmannen va-verket i 

stället avtal om avgiftens storlek. 

 

§ 18 
Avgift enligt 12.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, tvåmånadersperiod, kvartal, tertial 

eller halvår enligt beslut av huvudmannen va-verket. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i § 12 och13. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt 

belopp enligt 10.2. 

Sker enligt huvudmannen va-verket beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter beräknad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på 

fastighetsägares begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
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§ 19 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen va-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd 

påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, har huvudmannen va-verket rätt att träffa avtal 

om brukningsavgiftens storlek. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 
§ 20 
Denna taxa träder i kraft XX. 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). 

*** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen va-verket beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas Mark- och miljödomstolen enligt lag om allmänna vattentjänster; §§ 53 - 

56. 
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Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 8 (14)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-31  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72   Dnr: KS-2022/422 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för en skyndsam komplettering med tidsplan för 
när anslutningen till Käppala avloppsreningsverk måste vara genomförd.  

Yrkanden 
Harriet Swanberg (S), Christer Johansson (V) och Jacob Risberg (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar återremiss av ärendet för en skyndsam komplettering 
med tidsplan för när anslutningen till Käppala avloppsreningsverk måste vara genomförd.  
Göran Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på 
återremissyrkandet.  
Per Lindström (KD) yrkar avslag på beslutssats 1 a) i kommunstyrelsens förslag.  
Monica Lövgren (SD) yrkar i första hand bifall till Mikael Rye-Danjelsens återremissyrkande 
och i andra hand avslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning: Först behandlas återremissyrkandet. 
Sedan ställs Per Lindströms yrkande som ett ändringsyrkande mot avslag. Därefter ställer 
kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet mot avslag. 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, 
och finner att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag. 
Omröstning begärs.  

Omröstning 
De ledamöter som vill avgöra ärendet idag röstar JA.  
De ledamöter som vill återremittera ärendet röstar NEJ.  
Britt-Louise Gunnar (S), Thor Övrelid (M), Niclas Uggla (M), Göran Nilsson (M), Olivia 
Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Lena Liljeblad (S), Claes Litsner (S), Harriet 
Swanberg (S), Gunnar Orméus (S), Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C), 
Kerstin Umegård (MP), Jacob Risberg (MP) och Christer Johansson (V) röstar JA.  
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Bengt-Åke 
Andersson (KNU), Pierre Janson (KNU), Johan Helenius (SD), Monica Lövgren (SD), 
Tommy Ericson (SD), Hans Nyberg (SD), och Lotta Wiström (L) röstar NEJ.  
Pontus Lamberg (KD), Per Lindström (KD), Synnöve Adéll (KD) och Gunnar Gidlund (KD) 
avstår från att rösta.  
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Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 9 (14)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-31  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Röstningsresultatet är 16 JA-röster, 10 NEJ-röster, och 4 ledamöter som avstår från att 
rösta.  
Ordföranden konstaterar att med 30 närvarande ledamöter innebär 10 NEJ-röster att ärendet 
återremitteras med minoritetsåterremiss.   

Sammanfattning av ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning 
till Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut. 
Med dessa förslag på justeringar är Käppalaanslutningen, med den kostnadsnivå som i 
nuläget är känd, fullt finansierad. Även övrig VA-utbyggnad och VA-verksamhet är efter den 
föreslagna justeringen fullt finansierad. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 111, 2022-08-17 
Tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 77, 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-23 
Hemställan från Knivstavatten, daterad 2022-05-20, med 3 bilagor:  
Bilaga 1 Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2 Förslag till ny VA-taxa 
Bilaga 3 Protokoll Knivstavatten 2022-05-19  

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
2022-08-29 

Diarienummer 
KS-2022/517 

 Reviderad 2022-09-14  

 

Kommunstyrelsen 

Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten-
fastighet enligt kartunderlagen benämnda som bilagor 1-7, att gälla från och med att beslutet 
vinner laga kraft. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Fastighetsägare har inom 
verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala 
anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Knivsta har idag verksamhetsområden 
för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  

Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå. Verksamhetsområde 
dagvatten-gata ska också korrigeras men hanteras i separat ärende. 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa verksamhetsområden enligt bilagorna 1-7 för att 
säkerställa berörda fastighetsägares rätt till allmänt vatten och avlopp, liksom VA-
huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt vattentjänstlagen inom samma område. 

Korrigering av verksamhetsområden 

Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå och föreslår följande tillägg till 
verksamhetsområden. 

Korrigeringen innebär att fastigheterna Ängby 1:10, Särsta 3:442, delar av Särsta 38:17 och 
Särsta 38:18 fortsättningsvis kommer att ingå i verksamhetsområde för vatten. 

Fastigheterna Vassunda 3:14, Knivsta-Tarv 3:6, 3:7, 3:8, 3:9, Särsta 3:442, Ängby 1:10 samt 
delar av Särsta 38:17 och Särsta 38:18 kommer att ingå i verksamhetsområde för 
Spillvatten.  

Fastigheterna Knivsta-Tarv 3:6, 3:7, 3:8, 3:9 samt ett större antal fastigheter i centrala 
Knivsta (se bilaga) kommer att ingå i verksamhetsområde för dagvatten (gata-fastighet). 

När det gäller behovet av att få sin fastighet avvattnad från dagvatten inkommer ofta enskilda 
fastighetsägare med ett önskemål till VA-huvudmannen om att få ansluta sig och 
överenskommelsen har reglerats genom att fastighetsägaren har fått ansluta mot erläggande 
av anläggningsavgift. Roslagsvatten har som regel inte lyft ärenden till kommunfullmäktige 
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om att inrätta verksamhetsområde för enstaka fastigheter. Det innebär att det med tiden har 
blivit många fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i respektive 
verksamhetsområde.  

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen.  

Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från 
fastighet och dagvatten från gata. Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med 
utbyggnation av vatten och avlopp till ett bostadsområde, men ibland kan detta missas, 
särskilt om anslutning sker av en eller ett fåtal enstaka fastigheter.  

Av samma skäl, det vill säga att saker ibland missats på grund av den mänskliga faktorn eller 
inte direkt har hanterats av andra anledningar, har Roslagsvatten inlett ett projekt med att 
säkerställa att alla kunder erlägger korrekta avgifter. I det här större projektet med att 
säkerställa samtliga kunders korrekta debitering ingår denna korrigering av 
verksamhetsområden och som detta ärende gäller. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Eventuella kostnader av verksamhetsområdenas omdisposition bekostas av VA-kollektivet 
genom brukaravgifter och anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

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

”Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta” 

”Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta” 

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

”Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda” 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Knivstavattens styrelse 

 
 
 
 
Jenny Rydåker  

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 11 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 78    Dnr: SUN-2022/181 
Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställ verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet enligt bilagorna 
1-7, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Fastighetsägare har inom 
verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala 
anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Knivsta har idag verksamhetsområden 
för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. 
Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå. Verksamhetsområde 
dagvatten-gata ska också korrigeras men hanteras i separat ärende. Roslagsvatten föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområden för att säkerställa berörda 
fastighetsägares rätt till allmänt vatten och avlopp, liksom VA-huvudmannens rätt att utöva 
sin verksamhet enligt vattentjänstlagen inom samma område. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-13 
Bilaga 1, Verksamhetsområde vatten, Östra Knivsta 
Bilaga 2, Verksamhetsområde spillvatten, Östra Knivsta 
Bilaga 3, Verksamhetsområde dagvatten, Östra Knivsta 
Bilaga 4, Verksamhetsområde vatten, Södra Knivsta 
Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta 
Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta 
Bilaga 6b, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta, berörda fastigheter 
Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Fastställ verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet enligt bilagorna 
1-7, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Fastighetsägare har inom 
verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala 
anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Knivsta har idag verksamhetsområden 
för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  

Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men sominte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå. Verksamhetsområde 
dagvatten-gata ska också korrigeras men hanteras i separat ärende. Roslagsvatten 

föreslår att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområden enligt bilagorna 1-7 för att 
säkerställa berörda fastighetsägares rätt till allmänt vatten och avlopp, liksom VA-
huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt vattentjänstlagen inom samma område. 

 

Bakgrund 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, 
men även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. 
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även 
kallad vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. Verksamhetsområden inrättas 
normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp till ett bostadsområde, men ibland 
kan detta missas, särskilt om anslutning sker av en eller ett fåtal enstaka fastigheter. När det 
gäller behovet av att få sin fastighet avvattnad från dagvatten inkommer ofta enskilda 
fastighetsägare med ett önskemål till VA-huvudmannen om att få ansluta sig och överens-
kommelsen har 



 § 136 Hemställan om korrigering av verksamhetsområden - KS-2022/517-1 Hemställan om korrigering av verksamhetsområden : Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-13.pdf

Sida 2 av 4 

 
 

 

  

 
reglerats genom att fastighetsägaren har fått ansluta mot erläggande av anläggningsavgift. 
Roslagsvatten har som regel inte lyft ärenden till kommunfullmäktige om att inrätta 
verksamhetsområde för enstaka fastigheter. Det innebär att det med tiden har blivit många 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i respektive verksamhetsområde. 

Av samma skäl, det vill säga att saker ibland missats på grund av den mänskliga faktorn eller 
inte direkt har hanterats av andra anledningar, har Roslagsvatten inlett ett projekt med att 
säkerställa att alla kunder erlägger korrekta avgifter. I det här större projektet med att 
säkerställa samtliga kunders korrekta debitering ingår denna korrigering av 
verksamhetsområden och som detta ärende gäller. 

Ärende 

Roslagsvatten har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i 
verksamhetsområdena vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå på 
grund av att de dels har rätt till, dels nyttjar de aktuella tjänsterna1. Inventeringen görs för 
varje verksamhetsområde separat. Verksamhetsområde dagvattengata ska också korrigeras 
på motsvarande sätt men har av resursmässiga skäl skjutits längre fram i tiden. Efter det att 
kommunfullmäktige har fastställt dessa verksamhetsområden fortsätter projektet med att 
inventera alla kunders korrekta debitering. Med stor sannolikhet har flertalet av de berörda 
fastigheterna redan erlagt anläggningsavgift och erlägger även brukningsavgift. I det fall 
debiteringsinventeringen visar att en fastighet inte har erlagt eller inte erlägger avgift enligt 
taxa kommer detta att korrigeras. All eventuell efterdebitering som skulle kunna vara orsakad 
av handhavandefel från Roslagsvatten kommer att få godkännas av Knivstavatten innan 
fakturering. All eventuell efterdebitering kommer även att föregås av kommunikation med 
berörda fastighetsägare. Roslagsvatten föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
verksamhetsområden enligt bilagorna 1-7 för att säkerställa berörda fastighetsägares rätt till 
allmänt vatten och avlopp, liksom VA-huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt 
vattentjänstlagen inom samma område. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Eventuella kostnader av verksamhetsområdenas omdisposition bekostas av VA-kollektivet 
genom brukaravgifter och  anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-13 

Bilaga 1, Verksamhetsområde vatten, Östra Knivsta 

Bilaga 2, Verksamhetsområde spillvatten, Östra Knivsta 

Bilaga 3, Verksamhetsområde dagvatten, Östra Knivsta 

Bilaga 4, Verksamhetsområde vatten, Södra Knivsta 

Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta 
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Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta 

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

Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Knivstavattens styrelse 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Korrigeringen av verksamhetsområden bedöms inte påverka barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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DOKUMENT ID: 20220420-30117 
DATUM: 2022-04-20 | SIDAN 1 (1) 

 

Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

 
 

Hemställan till kommunfullmäktige om utökat 
verksamhetsområde, flera områden 
 
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om utökat verksamhetsområde, VO, enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten 
AB:s styrelse den 15 mars 2022.  
 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten 
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet.  
 
Roslagsvatten har gjort en genomlysning av hela verksamhetsområdet för att se om det har rätt 
geografisk utbredning. Vissa fastigheter har varit anslutna till det allmänna va-nätet men har inte 
ingått i verksamhetsområdet. Detta ärende avser en korrigering av verksamhetsområdet. För mer 
information, se skrivelse till Knivstavatten. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Christian Wiklund 
vd Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde 
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, utdrag 
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2022-09-01 

Diarienummer 
KS-2021/750 

Kulturstrateg   

 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion 2021:10 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-
Lundén (L) - Utveckla Mora Äng till ett besöksmål 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet 2022-09-
01. 

Sammanfattning av ärendet 

Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) har förslagit att Knivsta kommun ska driva 
arbetet med att utveckla Mora Äng och Mora Sten som besöksmål.  

Motionen 

Motionen 2021:10 anmäldes 2021-11-24 och förslår att följande 5 punkter beslutas: 

1. Att Knivsta Kommun ska vara drivande i att platsen Mora Äng och Mora Sten utvecklas 
som besöksmål och görs mer attraktiv för kommuninvånare och tillresta besökare.  

2. Att Knivsta Kommun bjuder in berörda parter, Länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk m.fl. 
till samtal.  

3. Att Knivsta Kommun ska vara drivande för att platsen Mora Äng och dess historia 
utforskas så att nya fynd och information kan bidra till en ökad förståelse för platsens 
historia, dess betydelse och hur där sett ut historiskt.  

4. Att Knivsta kommun redan från start tillskjuter ekonomiska medel för att bidra till olika 
förbättringar på platsen. Vi anser att 3 miljoner kronor behöver avsättas initialt till 
utveckling av Mora Äng som besöksmål.  

5. Att en arbetsgrupp utses som kan leda kommunens arbete. 

 

Motionsställarna hänvisar till beslut och utredningar gjorda mellan åren 2005-2008 där 
potentialen och möjligheterna med Mora Äng som besöksmål lyfts. Knivsta kommun 
bedömdes då inte ha ekonomiska förutsättningar till att göra en satsning på platsen.  

Arbete pågår 

Kultur och fritidskontoret på Knivsta kommun har under åren 2021 och 2022 initierat ett 
samverkansarbete kring Mora stenar. Främst med syfte att öka tillgängligheten till platsen 
både i fråga om att angöra lättare med bil eller buss, men även gällande information och att 
tillgodogöra sig historien. Dessa behov har bland annat lyfts i media av historikern och 
journalisten Herman Lindqvist. 

Det är många aktörer involverade i detta. Den lilla museibyggnad som idag finns på platsen 
ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk, vägen förbi hanteras av Region Uppsala, platsen 
i sig ligger i Knivsta kommun, privata markägare, Upplandsmuseet med flera är också 
berörda.  

Ett forum för dessa aktörer finns alltså idag och en av de närmast förestående åtgärderna är 
att Region Uppsala ska förbättra parkeringsmöjligheterna så att besökare på ett säkert sätt 
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kan stanna till vid platsen. Ett annat steg är att samordna och förbättra informationen på 
platsen i en gemensam skyltning. Idag finns skyltar från tre aktörer på platsen. Förvaltningen 
har även tillgängliggjort information om Mora stenar i form av en mini-pod via plattformen 
Storyspot. Ytterligare initiativ för platsen kan tillkomma genom denna samverkan.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förvaltningen deltar i dagsläget i detta arbete med befintliga resurser och inom ramen för det 
bredare uppdraget kring kulturarv i Knivsta. Eventuella behov av ekonomiska medel från 
Knivsta kommun behöver samordnas med övriga berörda aktörer.  

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-01 
Motion 2021:10 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

 

 

Lena K Larsson 

Kultur och fritidschef 



 § 137 Svar på motion från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) - Utveckla Mora Äng till ett besöksmål - KS-2021/750-3 Svar på motion från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) - Utveckla Mora Äng till ett besöksmål : Tjänsteutlåtande - Svar på motion 2021:10

Sida 3 av 3 

 
 

 

  

 
Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

En ökad tillgänglighet till Mora äng och Mora stenar påverkar barns möjligheter att besöka 
platsen. Ett sådant arbete pågår och är inte beroende av detta beslut.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Motion från Liberalerna 

 

Utveckla Mora Äng till ett besöksmål  

 

Förslag till beslut:  
 

Att Knivsta Kommun ska vara drivande i att platsen Mora Äng och Mora Sten utvecklas som 

besöksmål och görs mer attraktiv för kommuninvånare och tillresta besökare.  

Att Knivsta Kommun bjuder in berörda parter, länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk m.fl. till samtal.  

 

Att Knivsta Kommun ska vara drivande för att platsen Mora Äng och dess historia utforskas så att nya 

fynd och information kan bidra till en ökad förståelse för platsens historia, dess betydelse och hur där 

sett ut historiskt.  

 

Att Knivsta kommun redan från start tillskjuter ekonomiska medel för att bidra till olika förbättringar 

på platsen. Vi anser att 3 miljoner kronor behöver avsättas initialt till utveckling av Mora Äng som 

besöksmål.   

Att en arbetsgrupp utses som kan leda kommunens arbete. 

 
Bakgrund  

Mora sten har varit en inspirationskälla till kommunens vapensköld och det har tagits initiativ till att 

lyfta upp Mora Sten och Mora Äng på dagordningen. Kommunfullmäktige beslutade 2005 att bifalla 

en motion från kommunfullmäktiges presidium med förslaget att uppdra åt kommunstyrelsen att 

tillsätta en projektgrupp med syftet att sprida kunskap om Mora sten och att i en förlängning se på 

möjligheterna att utveckla området däromkring. 

Kommunfullmäktiges presidium blev arbetsgrupp. Arbetet utmynnade i rapporten ”Utveckling av 

besöksmålen Mora sten och Mora stenar – en förstudie”, som i sin tur presenterades i en rapport från 

projektgruppen för Mora sten till fullmäktige 26 oktober 2006. Under arbetet hölls samråd med 

Länsstyrelsen och Upplandsmuseet samt hembygdsföreningar och Arbetsgruppen Långhundraleden. 

Som avslutning inbjöds till ett allmänt seminarium kring ämnet, vilket redovisades i rapporten. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 6 september 2007 att inrätta en tillfällig 

beredning för Projekt Mora sten. Som ett led i beredningens arbete gjordes ytterligare en utredning, 

som fortsättning på den ovan nämnda.  

 

Utredningens syfte var att belysa hur man kan skapa ett publikt historiskt rum med stor 

attraktionskraft, beläget i anslutning till gravfältet vid Morby i Knivsta kommun, kring ämnena 

Långhundraleden, riksbildningen och Mora sten-traditionen. Utredningen presenterades i en skriftlig 

rapport i september 2008. Vid samma tillfälle hölls också ett seminarium med ett flertal besökare. 

Tyngdpunkten i utredningen låg på att presentera hur ett nytt besöksmål kan utformas, utifrån de 

förutsättningar som finns. På platsen finns till exempel inga fysiska lämningar som har samband med 

riksbildningen att titta på, vilket ställer särskilda krav på presentationen.  
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Förvaltningen genom dåvarande kommunchef Anna Maria Dansbo ansåg att kommunens pressade 

ekonomiska läge innebar att kommunen borde fokusera på kärnverksamheten. Däremot sågs positivt 

på att andra aktörer kunde kliva in och driva arbetet med Mora Äng som besöksmål, men att 

kommunen kunde finnas med som en diskussionspart. Finansiering kunde delvis ordnas genom det 

EU-finansierade projektet Leader. Knivsta kulturkrets ordnade en föreläsning om nya rön kring Mora 

stenar. I samband med denna föreläsning togs initiativ till ett LEADER-projekt för att utveckla 

området och Långhundraleden 

Vi liberaler anser att Mora äng och Mora Sten är viktigt och att Knivsta Kommun åter bör lyfta frågan. 

Knivsta Kommun behöver vara drivande i arbetet för att utveckla Mora Äng som besöksmål. 

Kommunen behöver även vara införstådd med att också den behöver vara med att finansiera en 

utveckling av Mora Äng. Om så inte är fallet så kommer historien mycket sannolikt upprepa sig. 

 

Mora Sten och Mora Äng är mytomspunna namn förankrade inte bara i Knivstabygdens utan Sveriges 

historia. Mycket kunskap om både stenen och platsen har gått förlorad. Det finns omnämnanden och 

korta historiska skildringar vilka till viss del går att bekräfta genom de arkeologiska undersökningar 

som gjorts. Vi Liberaler anser att Mora Äng som plats förtjänar en helt annan utveckling än vad som 

varit fallet. Hur Mora Äng och Mora Stenar bortprioriterats i åratal av kommunen och andra aktörer är 

ovärdigt en så betydelsefull plats. Det finns goda möjligheter att göra något bra av Mora Äng och 

Knivsta Kommun skulle kunna få ett besöksmål till och en marknadsföringspelare.  

 

 

 

Liberalerna 2021-10-05 

Lotta Wiström Ledamot Kommunfullmäktige 

Anna Koskela-Lundén Ledamot Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

Svar på motion 2022:02 från Lennart Lundberg (KNU) och Pierre 
Janson (KNU) om införande av rabatterade pensionärsbiljetter på 
UL 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 februari 2022 lämnade Lennart Lundberg (KNU) och Pierre Jansson (KNU) en motion 
till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Knivsta kommun utreder möjligheten att under 
2022 prova ett subventionerat UL-kort för invånare som är 70 år eller äldre. Seniorkortet ska 
följa samma modell som erbjuds av Uppsala kommun. I yrkandet föreslås att kostnaden ska 
täckas av budgetposten kommunstyrelsens prioriterade medel.  

 

Grunder för förslaget  

Förvaltningen föreslår att avslå motionen av två anledningar. För det första saknas det medel 
för ändamålet, att testa seniorkortet år 2022, i budgetposten KS-förändring och innovation 
(KS-prioriterat). Lennart Lundberg (KNU) och Pierre Jansson (KNU) yrkar dessutom att 
förvaltningen utreder möjligheten att införa seniorkoret under 2022. Det är alldeles för kort tid 
kvar på 2022 för att det ska vara praktiskt möjligt att genomföra en sådan förändring.  

Bakgrund 

I bakgrundsbeskrivningen har förvaltningen använt sig av Uppsala kommuns modell för 
seniorkort. Både för att beskriva syftet med seniorkortet och för att få en kostnad att utgå 
ifrån i beräkningen av vad ett seniorkort skulle kosta för Knivsta kommun. 

Uppsala kommuns modell för seniorkortet 

Syften med införande av seniorkortet i Uppsala kommun var delvis att öka rörligheten bland 
Uppsala kommuns äldre, men också att öka resandet med kollektivtrafik allmänt. 
Seniorkortet i Uppsala är ett lågtrafikkort, vilket innebär att det enbart kan användas 09:00 – 
15:00 och 19:00-06:00 på vardagar, samt dygnet runt på lördagar, söndagar och helgdagar. 
Motiveringen till varför man erbjuder ett lågtrafikkort är att man vill minska trängsel under 
högtrafikperioder. Dessutom har äldre oftast större frihet att välja när de ska resa. Kortet kan 
användas i hela länet på stadsbussar, regionbussar och Upptåget. 

Uppsala kommuns kostnad för seniorkortet 

Seniorkortet kan beställas av alla som är 70 år eller äldre. Kortet kan betalas månadsvis, 150 
kr per månad, men abonnemanget löper under ett helt år och kostar 1800 kr.  
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Enligt 2020 års beräkningar bor det 27 000 personer som är 70 år eller äldre i Uppsala 
kommun. I beredningen har Uppsala kommun tillsammans med region Uppsala beräknat att 
ungefär 4000 äldre kommer införskaffa ett seniorkort, det utgör alltså 15 % av totala antalet 
70 plussare.  

Med dagens priser (2022) så kostar ett lågtrafikkort på UL 490 kr. UL subventionerar 
seniorkorten med 10 procent, vilket ger en kostnad på 441 kronor per kort. Egenavgift för 
brukaren är 150 kr. Det innebär att Uppsala kommun, med 2022 års priser, får subventionera 
seniorkortet med 340 kr. Om det är 4000 personer som förväntas köpa ett kort, ger det en 
totalkostnad på 16 320 000 kr per år.  

Sen seniorkortet lanserades har 1700 äldre skaffat sig seniorkortet i Uppsala kommun. Det 
utgör 7 % av totala antalet 70 plussare i kommunen, och innebär en kostnad på 6 936 000 kr 
per år.  Antalet seniorkortinnehavare ökar med 70 personer per månad i snitt. 

Uppsala kommun kommer att utvärdera seniorkortet i slutet av året (2022). 

Region Uppsalas förslag på förenklad taxemodell  

Region Uppsala har i en utredning tagit fram en ny taxemodell för enkel- och periodbiljetter. 
Syftet är att förenkla resande över zongränser i regionen och att det ska finnas ett bättre 
samspel mellan olika aktörer (Mälartåg och SL). 

 Därtill kommer förslagen i den nya taxemodellen bidra till att resenärskategorierna 
harmoniseras mellan olika aktörer i länet, vilket bland annat kommer leda till rabatterade 
priser för pensionärer. Utredningen i sin helhet går att läsa på länken i fotnoten.1 

Förvaltningen föreslår att Knivsta kommun inväntar både utvärderingen gällande seniorkortet 
i Uppsala kommun, samt beslutet gällande den nya taxemodellen (tidstaxa) av Region 
Uppsala innan man börjar utforma ett eget rabatterat seniorkort.  

  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förvaltningen har varit i kontakt med både Region Uppsala och Uppsala kommun för att få 
hjälp med att beräkna den eventuella kostnaden som ett seniorkort skulle innebär för Knivsta 
kommun.  

Den förväntade kostnaden för Knivsta kommun, givet samma förutsättningar som i Uppsala 
kommun, är följande.  

I Knivsta kommun bor det 1987 personer som är 70 år eller äldre. Om Knivsta kommun hade 
samma förutsättningar som i Uppsala kommun skulle vi kunna förvänta oss att 15 % av 
totala antalet äldre skulle skaffa sig ett seniorkort. Det är 300 personer. Om 300 äldre skulle 
skaffa sig ett seniorkort, med 2022 års priser, skulle det innebära en kostnad på 1 224 000 kr 
för Knivsta kommun.  

Därtill följer att om den faktiska utvecklingen av antalet kort som köps skulle följa samma 
trend (7 %) som i Uppsala, skulle det innebära en kostnad på ungefär 567 120 kr på ett 
halvår.  

                                                
1 Handlingar och protokoll - Möten - Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden (2022-05-30) 
(360online.com) 
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Men enligt region Uppsalas sakkunniga kommer andelen av äldre som köper ett seniorkort i 
Knivsta kommun att skilja sig från andelen i Uppsala kommun av flera anledningar. För det 
första är Knivsta kommun en mindre ort och därför har betydligt mindre kollektivtrafik. För det 
andra används kollektivtrafik i Uppsala kommun för fler ändamål än i Knivsta kommun. I 
Knivsta kommer det mestadels handla om att ta pendel eller bussen in till Uppsala. Därför 
kan det förväntade antalet vara ännu mindre.  

Vad gäller finansieringen av seniorkortet bör detta planeras in i den ordinarie budgeten i 
fasta anslag. En långsiktig ekonomisk planering säkerställer att det finns finansiering över en 
längre period. Om pengarna tas från en budgetpost med tillfälliga resurser finns risken att 
pengarna tar slut och vi är tvungna att avsluta seniorkortet, vilket kan leda till stort missnöje 
bland kommuninvånare som hunnit skaffa sig ett seniorkort.    

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-08-22 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Motionsställaren 

 

 

 

 

Åsa Franzen  

Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet av avslå motionen om seniorkort har varken direkt eller indirekt påverkan på barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Motion om införande av rabatterade pensionärsbiljetter på UL 

Sammanfattning: Jag yrkar på att Knivsta kommun erbjuder subventionerade månadskort för 

invånare över 70 år. Kostnaden för den enskilde ska vara som i Uppsala kommun 150 kr per månad, 

men endast årskort ska erbjudas för 1800 kronor med möjlighet att betala med autogiro. 

År 2021 år har Uppsala kommun börjat erbjuda alla invånare över 70 år möjlighet att köpa 

månadskort med begränsad giltighet för 150 kronor per månad. Enligt vad jag inhämtat från 

Upplands lokaltrafik ser avtalet med Upplands lokaltrafik ut så här. 

Priset utgår från månadskort utan giltighet i rusningstrafik mellan klockan 6-9 och 15-18 vardagar på  

490 kronor per månad. På det priset ger UL tio procents rabatt  d v s 49 kronor. 

Mellanskillnaden på det rabatterade priset 441 kronor och kundens pris på 150 kronor, 291 kronor  

per månad subventioneras av Uppsala kommun.  På ett år blir det 3492 kronor per person. Utöver 

det hanterar kommunen administrationen av den nya biljettypen. I den frågan bör Knivsta kommun 

söka samverkan med t ex Uppsala kommun. 

Vi yrkar på att Knivsta kommun utreder möjligheten att under år 2022 på prov införa ett 

subventionerat UL-kort för invånare över  70 år och att kostnaden täcks av kommunstyrelsens 

prioriterade medel. 

 

Knivsta 2022-02-07 

 

Lennart Lundberg  Pierre Janson, ledamot i kommunfullmäktige 

Gruppledare i kommunfullmäktige 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-17 

Diarienummer 
KS-2022/514 

Ekonomichef   

 

Kommanditbolagsavtal Gredelinen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner kommanditbolagsavtalet för Gredelinen KB. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 30 juni förvärvade kommunkoncernen kommanditbolaget Gredelinen.  

Ett kommanditbolag ägs av två eller flera bolagsmän. Bolagsmännen består av minst en 
komplementär och en kommanditdelägare.  

För att ett kommanditbolag ska kunna ledas och styras upprättas ett kommanditbolagsavtal 
mellan bolagsmännen som utgår från den bolagsordning som kommunfullmäktige fastställde 
27 april 2022.  

Innebörden av avtalet är att Kommunfastigheter i Knivsta AB styrelse och förvaltning 
ansvarar för Gredelinen KB. Avtalet reglerar även ändamålet med bolaget och ägarandelar 
samt ansvar för bolagets förpliktelser. 

Avtalet är framtaget av Agenda advokatbyrå och avtalets giltighet är villkorat av 
kommunfullmäktiges godkännande. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Avtalet är en förutsättning att bolaget Gredelinen kan förvaltas effektivt, ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt, men avtalet som sådant har ingen ekonomisk konsekvens. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
Kommanditbolagsavtal 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Knivsta kommunhus AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Ekonomichef 

 

Dan-Erik Pettersson 

Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Kommanditbolagsavtalet reglerar styrning och ledning av Gredelinen kommanditbolag. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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KOMMUNFASTIGHETER I KNIVSTA AB 

och 

KNIVSTA KOMMUNHUS AB 

 

har träffat följande 

KOMMANDITBOLAGSAVTAL 

avseende samtliga andelar i 

GREDELINEN KB 

 



 § 139 Kommanditbolagsavtal Gredelinen - KS-2022/514-1 Kommanditbolagsavtal Gredelinen : Kommanditbolagsavtal 2022-07-05

 

 1 

 

Detta kommanditbolagsavtal (”Avtalet”) har träffats denna dag (”Avtalsdagen”) mellan 

1. Kommunfastigheter i Knivsta AB, 556663-1577, Centralvägen 19 E, 741 40 

Knivsta  (”Komplementären”) 

och 

2. Knivsta Kommunhus AB, 559333-6448, Knivsta Kommun, 741 75 Knivsta  

(”Kommanditdelägaren”) 

Komplementären och Kommanditdelägaren benämns nedan gemensamt ”Bolagsmännen”. 

1 Bakgrund 

Bolagsmännen har denna dag förvärvat samtliga andelar i Gredelinen KB, 969724-

6529, (”Bolaget”), från Svenskt Fastighetskapital AB, 556590-7267 och SFK 

Kommunfastigheter AB, 556590-7234. Syftet med förvärvet var att genom Bolaget 

fortsätta att förvalta, utveckla och förädla fastigheten Knivsta Gredelby 21:3 (kom-

munhuset).  

2 Firma 

Bolagets firma ska vara Gredelinen KB (Kommanditbolag).   

3 Bolagets ändamål och säte  

3.1 Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala principer som gäller för verk-

samheten såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen tillgo-

dose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler. Parterna är överens om att 

Bolaget ska vara självfinansierat vilket innebär att Bolaget ska bära sina egna kost-

nader.  

3.2 Föremålet för Bolagets verksamhet ska vara att inom Knivsta kommun förvalta, 

utveckla och förädla fastigheten Knivsta Gredelby 21:3 (kommunhuset) samt bed-

riva därmed förenlig verksamhet.  

3.3 Bolagets huvudkontor ska vara inrättat i Knivsta kommun i Uppsala län.  

4 Bolagsmännens ansvar och avtalad insats  

4.1 Parterna är överens om att Komplementären ska inneha 99 andelar (99 %) och 

Kommanditdelägaren ska inneha 1 andel (1%).  

4.2 Komplementären svarar för Bolagets förpliktelser utan begränsning.  

4.3 Kommanditdelägaren förbehåller sig att inte svara för Bolagets förbindelser med 

mera än sin avtalade insats om 1 000 kr.  
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5 Ränta på insats  

Ränta på insats ska inte utgå. 

6 Räkenskapsår, årsbokslut och vinst- och förlustfördelning 

6.1 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.  

6.2 Bolaget ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med en årsre-

dovisning i enlighet med vad som anges i årsredovisningslagen.  

6.3 Det överskott eller den brist som finns vid räkenskapsårets utgång utgör räken-

skapsårets resultat. Komplementären svarar ensamt för i Bolaget uppkommen vinst 

och förlust.  

7 Förvaltningen 

7.1 Bolaget ska ha en styrelse som svarar för Bolagets organisation och förvaltningen 

av Bolagets angelägenheter. Parterna är ense om att som styrelse ska väljas vid var 

tid utsedd styrelse i Komplementären.  

7.2 Styrelsen äger utse en verkställande direktör för att handha den löpande förvalt-

ningen enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.  

7.3 Styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter, som väljs av bolagsstämman på rekommen-

dation av Komplementären. Styrelsens mandatperiod utgör tiden från den ordinarie 

bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige i Knivsta 

kommun förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa 

val till kommunfullmäktige i Knivsta kommun.  

7.4 Såvitt gäller beslutsförhet, beslutsfattande samt protokollföring vid styrelsesam-

manträden ska vad som vid var tid gäller för Komplementären i dessa avseenden 

tillämpas i motsvarande mån. 

7.5 Vid fastställande av arvode för styrelsen ska, vid var tid gällande, Knivsta kom-

munfullmäktiges fastställda ersättningsreglemente följas. 

8 Revision och insyn 

8.1 För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman 

en revisor med suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer. Revisorns 

och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 

Avtalet som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

8.2 Kommunfullmäktige i Knivsta kommun utser därutöver för Komplementären en 

lekmannarevisor och en suppleant för denne. Dessa ska under samma mandatperiod 
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som gäller för uppdraget i Komplementären även anses utsedda som lekmannare-

visor för Bolaget.  

9 Bolagsstämma 

9.1 Bolagsmännens rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. 

På bolagsstämma ska varje Bolagsman ha röst i förhållande till sina respektive an-

delar enligt punkt 4.1. Bolagsman får endast utöva sin rätt vid bolagsstämman ge-

nom behöriga ställföreträdare för Bolagsmannen. Bolagsmännen förbinder sig att 

vid val på Bolagsstämma rösta på så sätt det som anges i Avtalet efterlevs.  

9.2 Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets 

utgång. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas;  

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande,  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd,  

4. Val av en eller två protokolljusterare,  

5. Godkännande av förslag till dagordning, 

6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,  

7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberät-

telse,  

8. Framläggande av lekmannarevisorns granskningsrapport,  

9. Beslut om:  

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning,  

b. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och i förekommande fall verkstäl-

lande direktören,   

10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,  

11. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så ska ske, 

12. Val av styrelse när så ska ske, 

13. Anteckning om Knivsta kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,  

14. Fastställande av ägardirektiv, 

15. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt Avtalet.  
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9.3 Såvitt gäller beslutsfattande liksom protokollföring vid bolagsstämman ska, om inte 

annat anges i Avtalet, vad som gäller för Komplementären tillämpas i motsvarande 

mån.  

9.4 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post, brev eller med posten till Bolags-

männen tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

10 Bolagsstämmans kompetens  

10.1 Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman;  

10.1.1 Bildande av bolag,  

10.1.2 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,  

10.1.3 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.  

11 Knivsta Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolagsmännen ska tillse att styrelsen, eller i förekommande fall, bolagsstämman,  

bereder kommunfullmäktige i Knivsta kommun möjlighet att ta ställning innan så-

dana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas.  

12 Firmateckning 

12.1 Styrelsen företräder Bolaget och tecknar dess firma. Styrelsen får bemyndiga sty-

relseledamot, i förekommande fall verkställande direktören att teckna Bolagets 

firma. Sådant styrelse bemyndigande får endast avse två personer i förening.  

13 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar  

Bolagsmännen är ense om att Kommunstyrelsen i Knivsta kommun ska äga rätt att 

ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och 

dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

14 Offentlighetsprincipen  

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos Bolaget enligt de grunder som 

gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
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15 Villkor för Avtalets giltighet samt för ändring av Avtalet 

Avtalet är för sin giltighet villkorad av att det godkänns av kommunfullmäktige i 

Knivsta kommun.  

16 Koncernkonto 

Bolagsmännen är ense om att Bolaget ska utnyttja Knivsta kommuns gemensamma 

koncernkonto. 

17 Likvidation  

17.1 Träder Bolaget i likvidation ska Bolagets förvaltning, rätten att företräda Bolaget 

samt parternas inbördes rättigheter och skyldigheter i tillämpliga delar regleras i 

enlighet med vad som stadgas härom i Avtalet. 

18 Avtalstid 

18.1 Avtalet gäller från och med den dag då det har undertecknats av bägge Bolagsmän-

nen och för en period om tio (tio) år.  

18.2 Om Avtalet inte sägs upp senast tolv (12) månader före avtalstidens utgång förlängs 

det automatiskt med tio (10) år åt gången, med samma uppsägningstid. Uppsägning 

ska göras skriftligen till den andra Bolagsmannen. 

19 Tillägg och ändringar  

Tillägg till och andra förändringar av Avtalet ska upprättas skriftligen av Bolags-

männen samt underställas kommunfullmäktige i Knivsta kommun för godkännande 

för att vara giltiga (i förekommande fall med tydligt angivande av till vilken be-

stämmelse i Avtalet som tillägget eller förändringen relaterar). 

20 Fullständig reglering  

20.1 Avtalet utgör Bolagsmännens fullständiga reglering av alla frågor som avtalet be-

rör. Alla skriftliga eller muntliga åtagande och utfästelser som förgått Avtalet er-

sätts av innehållet i Avtalet. 

______________________________________ 

Signatursida följer.   
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Avtalet har upprättats i två (2) exemplar av vilka Komplementären och Kommanditdeläga-

ren tagit var sitt. 

 

Knivsta den              /                2022 

 

För Kommunfastigheter i Knivsta AB  För Knivsta Kommunhus AB 

   

   

______________________________  _______________________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

Hans-Petter Rognes  Daniel Lindqvist 

Verkställande direktör  Verkställande direktör 
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Handläggare 
Catrine Wermelin 
Edvin Borgestrand 

Tjänsteskrivelse 
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Diarienummer 
KS-2022/527 

   

 

Kommunstyrelsen 

Omfördelning av sökta investeringsmedel 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen omfördelar investeringsmedel till inköp av utrustning till Adolfsbergshallen 
från projektet minigolfbana.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2022 driftsätts Adolfsbergshallen och för att anpassa sporthallen för 
skolverksamhet och föreningsliv behöver utrustning och möbler införskaffas. Kultur och fritid 
kommer inte nyttja beviljade investeringsmedel för en minigolfbana under året och således 
föreslås att dessa medel omfördelas till inköp för etableringen av Adolfsbergshallen. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet i februari att tilldela kultur och fritid 600 tusen 
kronor från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till en ny minigolfbana intill 
Särstastugan. Kultur och fritid har tidigare haft ansvar för Särstastugan men ansvaret har 
under 2022 flyttats över till kommunfastigheter och således kommer inte kultur och fritid 
genomföra investeringen av en ny minigolfbana.  

Under hösten 2022 driftsätts den nya Adolfsbergshallen i Alsike. För att skolverksamheten 
och föreningslivet ska kunna nyttja sporthallen till fullo behöver sporthallen kompletteras med 
idrottsutrustning och möbler till gemensamhetsytor. I inriktningsbeslutets investeringsplan för 
2023 finns inköp av utrustningen planerad men eftersom sporthallen driftsätts under hösten 
2022 finns behovet att nyttja investeringsmedlen i år. Därför föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen omfördelar de beviljade investeringsmedlen på 600 tusen kronor för en 
minigolfbana till inköpet av utrustning och möbler. Ett positivt beslut i detta ärende medför att 
planerade investeringsmedel för 2023 inte kommer nyttjas. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Investeringar genererar framtida kostnader för kommunens verksamheter i form av 
avskrivningskostnader, internränta samt underhållskostnad. I detta ärende handlar det om 
inköp av lös utrustning vilket kommer medför ökade kostnader för verksamheten idrott- och 
fritidsanläggningar, uppskattat till 91 tusen kronor. En utrustad sporthall medför att hallen blir 
attraktiv för föreningar att hyra och således kommer verksamheten att erhålla 
markeringsavgifter. Kapitaltjänstkostnaderna, avskrivningskostnader och internräntan på 91 
tusen kronor, motsvarar ca 760 timmar av markeringsavgifter från en bidragsberättigad 
förening som bedriver verksamhet för barn och unga. Prognosen för antal timmar totalt i 
hallen ca 1350. 
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-08-29 
Tjänsteutlåtande 2022-02-01 KS-2022/75 
Rapport Effekt av investering – Adolfsbergshallen 2022-08-31 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Förvaltningschef Kultur och Fritid 
Fritidschef 
Ekonomikontoret 

 

 

 

 

 

 

Lena Larsson 

Förvaltningschef Kultur och Fritid 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Att genomföra en investering som avser att anpassa en sporthall med rätt utrustning för att 
kunna bedriva skolverksamhet och föreningsaktiviteter kommer påverka barn, då de vistas i 
sporthallen. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Syftet med investeringen är ge barn rätt förutsättningar när de nyttjar sporthallen. 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Investeringsprojekt

Utrustning 

Adolfsbergshallen Investeringstyp Nyinvestering

Genomförande tid 2022

Beräknad 

Investeringsutgift (tkr) 600

Internränta 1,25% Indexjustering 0,00%

Kapitaltjänstkostnader

(tkr) År 1 År 3 År 5 År 10

Avskrivning och intern ränta, 

baserad på nuvarande 

räntenivå 91 89 87 36

Totalt effekt  på driftbudget 91 89 87 36

Ackumelad 

kapitaltjänstkostnader  vid 

nyttandeperiodens slut (tkr) 630

Riskanalys 

(tkr) År 1 År 3 År 5 År 10

Kapitaltjänstkostnader om 

Investeringsutgiften 

förändras med 10,00% 100 98 95 40
Kapitaltjänstkostnadernas om 

Investeringsutgiften 

förändras med -10,00% 82 80 78 33

Kapitaltjänstkostnader om 

intern räntan förändras med 0,25% 92 90 87 36

Kapitaltjänstkostnader om 

intern räntan förändras med 0,50% 94 91 88 36
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Handläggare 
Catrine Wermelin 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-01 

Diarienummer 
KS-2022/75 

   

 

Kommunstyrelsen 

Investeringsmedel till en minigolfbana i Knivsta.  

KS-2022/75 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen använder investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel om högst 600 tkr för införandet av en minigolfbana i Knivsta. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den tidigare minigolfbanan vi Särstastugan har tagits bort då den var i ett sådant skick att 
förvaltningen inte kunde garantera förutsättningarna för ett bra spel och säkerheten kring de 
olika banorna. Många personer har hört av sig till förvaltningen och påtalat att man saknar 
minigolfen och att de gärna ser att det kommer nya banor. Förvaltningen ser att genom att 
investera i nya banor kan de kapitaltjänstkostnader som kommer till täckas av avgifter för 
spel och eventuella överenskommelser med kommande förhyrare av Särstastugan. 
 
Bakgrund 
Knivstas invånare lämnar en stor efterfrågan på aktivitetsplatser det vill säga anläggningar 
som man kan använda utan att det sker i organiserad form. Kombinationen av en anläggning 
där både spontant spel kan ske när det inte är badväder och när man just besöker 
Särstabadet för att bad är efterfrågat. Området är en plats för rekreation och där 
aktiviteter av dt här slaget även kan bidra till näringslivet i Knivsta då det även lockar 
besökare som kommer utifrån vilket alltså är positivt för Knivsta som ort. Det är också en 
anläggning som lockar både unga som gamla och breddar utbudet av mer spontana 
aktiviteter.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Offerter på enkla minigolfbanor mellan 9 och 12 hål har kostnader mellan 300-600 tkr. 
Förvaltningen vill göra en upphandling och se vilket företag som kan optimera ytan på ett bra 
sätt och därmed skapa en trevlig miljö som också hänger ihop med den plats där 
anläggningen ligger. Som mest kommer banan kosta 600 tkr i investeringsmedel vilket 
innebär att om man har banan öppen 3 månader per år behöver intäkten per dag vara 666 kr 
vilket skulle vara ett besökare antal på ca 10 personer. Det är vad intäkten behöver vara för 
att täcka avskrivningskostnader och drift. I ett upplägg med en 
arrendator av Särstastugan skulle kostnaden ingå i arrendet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-02-01 
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Beslutet ska skickas till 

Akten  
Förvaltningschef Kultur och fritid 
Fritidschef 
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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? 

Vi ser att en minigolf bana skulle gynna barn som enbart besöker banan för aktivitet men 
också om barn är vid badet för att bada kan det kombineras att göra en annan aktivitet i 
samband med badutflykten.  

 

 

 

 

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 
2022-09-02 

Diarienummer 
KS-2022/534 

Kommunstyrelsen 

Försäljning av aktier till moderbolaget Knivsta Kommunhus AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen säljer samtliga aktier i Kommunfastigheter i Knivsta AB och 
Knivstabostäder AB till Knivsta Kommunhus AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 17 mars 2021 beslutade Kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bilda 
moderbolaget Knivsta Kommunhus AB och att bolaget skulle överta kommunens ägande i 
Kommunfastigheter i Knivsta AB och Knivstabostäder AB. Förslaget till beslut är att 
verkställa försäljningen av aktierna till Knivsta Kommunhus AB.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2021 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bilda 
moderbolaget Knivsta Kommunhus AB och att bolaget skulle överta kommunens ägande i 
Kommunfastigheter i Knivsta AB och Knivstabostäder AB.  

Moderbolaget är bildat och nästa steg i processen är att överlåta ägandet till Knivsta 
kommunhus AB. Det bokförda värdet av aktierna är 157 570 000 kronor.  

Knivsta Kommunhus AB kommer finansiera köpet av aktierna genom nyemission. Totalt 
erbjuds 15757 aktier á 10000 kr som Knivsta kommun har ensam teckningsrätt för, genom 
detta förfarande kvittas fordran mot skuld. Nyemissionen är det sista och slutliga steget i 
processen. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet har ingen ekonomisk konsekvens eftersom kommunen säljer sina aktier mot nya 
aktier i moderbolaget som har motsvarande värde. Därmed är transaktionen neutral (inga 
över- eller undervärden realiseras). 
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-09-02 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomichef 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Knivstabostäder AB 

 

 

 

 

 

 

Daniel Lindqvist  Dan-Erik Petterson 

Kommundirektör  Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om att verkställa Kommunfullmäktiges beslut om att bilda en koncern och 
moderbolag, vilket indirekt handlar om att förändra ägarstrukturen. Ingen påverkan på barn 
bedöms därför uppstå. 

 

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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