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Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 

Tid: Måndag 27 februari 2023, kl. 13.00 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Ordförande: Matilda Hübinette (KNU)  

Sekreterare: Siobhán Górny 

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

Distansnärvaro 

Eventuell distansnärvaro ska anmälas i god tid.   

Förhinder 

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

 

Föredragningslista 

1.  Upprop 
Dnr 

2.  Justering 

Förslag: 3 mars 2023 

 

3.  Godkännande av dagordning  

4.  Anmälan av delegationsbeslut 

- Lista diarieförda beslut 2023-01-18–2023-02-16 

- Tillsvidareanställda december 2022 

- Visstidsanställda december 2022 

 

5.  Övriga anmälningsärenden 

Inga beslut och skrivelser har anmälts.  

 

6.  Informationsärenden  

 a) Ekonomisk information 

Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar muntligt.  

 

Beslutsärenden 

7.  Hemställan om ny VA-taxa 

Tjänsteutlåtande 2023-02-01 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 9, 2023-01-23 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2023-01-16 
Hemställan från Roslagsvatten med två bilagor: 

KS-2023/101 
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Bilaga 1, tjänsteskrivelse till Knivstavatten 
Bilaga 2, justerat protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-12-
06 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

8.  
Revidering av delegationsordning – Tillträdesförbud samt 
redaktionella ändringar  
Tjänsteutlåtande 2023-02-13 
Förslag på ändring i delegationsordningen 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

KS-2023/79 

9.  Justerad strategi kring heltid som norm 

Tjänsteutlåtande 2023-01-02 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

KS-2022/768 

10.  Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 

Tjänsteutlåtande 2023-01-26 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

KS-2023/85 

11.  Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2024-2027 för den 
fortsatta budgetdialogen 

Tjänsteutlåtande 2023-01-31 
Inriktning mål och budget 2024 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

KS-2023/97 

12.  Ägarpolicy för Knivsta kommuns bolag 

Tjänsteutlåtande 2023-01-21 
Ägarpolicy för Knivsta kommuns bolag 

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

KS-2023/54 

13.  Ägarombud 2023 Knivsta kommun, komplettering av tidigare 
beslut 

 

 





Efternamn Förnamn Fr o m Enhet Chef



Efternamn Förnamn Fr o m Enhet Chef
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Handläggare 
Siobhán Górny 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-01 

Diarienummer 
KS-2023/101 

   

 

Kommunstyrelsen 

Hemställan om ny VA-taxa 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Knivsta kommuns VA-taxa justeras genom att brukningstaxan höjs med 8 %. 

2. Den nya taxan börjar gälla från och med den 1 april 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. På grund av kraftigt ökade kostnader för framför allt el och räntor behöver 
brukningstaxan höjas mer än vad som tidigare beslutats. Tidigare beslut finns om en höjning 
med 5,0% från 1 januari 2023.  

Ärendets tidigare beredning 

Roslagsvatten har hemställt om en ändring av VA-taxan i en skrivelse som inkom till 
kommunen den 20 december 2023. Ärendet har beretts av samhällsutvecklingsnämnden 
den 23 januari 2023, § 9. 

Kommunstyrelsens beredning av ärendet 

Kommunstyrelsen har inget att tillägga till samhällsutvecklingsnämndens beredning utöver 
en redaktionell justering av ordalydelsen i förslaget till beslut.  

Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

Analyser kan läsas i samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-02-01 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 9, 2023-01-23 
Samhälllsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2023-01-16 
Hemställan från Roslagsvatten med två bilagor:  
Bilaga 1, tjänsteskrivelse till Knivstavatten  
Bilaga 2, justerat protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-12-06 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadskontoret 
Roslagsvatten 
 

Daniel Lindqvist, kommundirektör  Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 10 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9   Dnr: SUN-2023/22 
 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut  
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Att i Knivsta kommuns VA-taxa:  
 

1. Brukningstaxan höjs med 8%,  

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

Yrkanden  
Claes Litsner (S) yrkar att brukningstaxan höjs med 8% samt att ändringen i VA-taxan ska 
börja gälla senast 1/9 2023 eller vid den tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga 
kraft. 
Propositionsordning  
Ordföranden gör en teknisk kontroll.  
Ordföranden ställer utsänt förslag och Claes Litsners (S) ändringsyrkande mot avslag var för 
sig och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av kraftigt ökade kostnader för framförallt el och räntor behöver brukningstaxan 
höjas mer än vad som tidigare beslutats. Tidigare beslut finns om en höjning med 5,0% från 
1 januari 2023.  
 
För att kompensera för dessa ökade kostnader med totalt 2,6 mnkr behöver brukningstaxan 
öka med 8,0%. Trots denna ytterligare höjning av brukningstaxan beräknas resultatet för 
Knivstavatten för 2023 bli -3,2 mnkr.  
 
Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 2023-01-16 
 

Terees von Stedingk, kommunansvarig för Knivsta kommun på Roslagsvatten informerar. 
Beslutet skickas till 
Knivstavatten AB  
Roslagsvatten AB  
Kommunstyrelsen  
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Handläggare 
Jenny Rydåker 

Tjänsteskrivelse 
2023-01-16 

Diarienummer 
SUN-2023/22 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Att i Knivsta kommuns VA-taxa:  
 

1. Brukningstaxan höjs med 8%,  

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

 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av kraftigt ökade kostnader för framförallt el och räntor behöver brukningstaxan 
höjas mer än vad som tidigare beslutats. Tidigare beslut finns om en höjning med 5,0% från 
1 januari 2023.  
 
För att kompensera för dessa ökade kostnader med totalt 2,6 mnkr behöver brukningstaxan 
öka med 8,0%. Trots denna ytterligare höjning av brukningstaxan beräknas resultatet för 
Knivstavatten för 2023 bli -3,2 mnkr.  
 
Ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. På grund av kraftigt ökade kostnader för framförallt el och räntor behöver 
brukningstaxan höjas mer än vad som tidigare beslutats. Tidigare beslut finns om en höjning 
med 5,0% från 1 januari 2023.  
 
Vid framtagande av ny prognos för 2023 för Knivstavatten prognostiseras elpriset öka till 
2,85 kr per kWh och de ökade räntekostnaderna beräknas ligga i linje med senaste prognos. 
För att kompensera för dessa ökade kostnader med totalt 2,6 mnkr behöver brukningstaxan 
öka med 8,0%. Trots den ytterligare höjningen av brukningstaxan beräknas resultatet för 
Knivstavatten för 2023 bli -3,2 mnkr.  
 
Utsnitt ur VA-taxan §12 Brukningsavgifter 
Förslag till förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter som 
inkluderar de redan beslutade 5,0% för 2023 återfinns inom parentes och är (genomstrukna).  
 
BRUKNINGSAVGIFTER 
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt. 
 
§ 12 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.  
Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde):  



 § 21 Hemställan om ny VA-taxa - KS-2023/101-2 Hemställan om ny VA-taxa : SUN:s tjänsteutlåtande 2023-01-26

Sida 2 av 4 

 
 

 
  

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

.1 qn 2,5 m2/h i 1- och 2-bostadshus samt övriga fastigheter 
med årsförbrukning mindre eller lika med 300 m3/år 

 
    5 800 5 372 kr 

.2 2 qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter   15 785 14 615 kr 

.3 qn 6 m3/h   43 980 40 722 kr 

.4 qn 10 m3/h   97 135 89 938 kr 

.5 qn 15 m3/h 160 540 148 646 kr 

.6 qn 40 m3/h 334 570 309 785 kr 
 
b) en avgift per m3 levererat vatten                 16,45 15:23 kr  
 
c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)  

.1 1- och 2-bostadshus, fast schablon   671 621 kr 

.2 0- 10 000 m2 1,35 1,25 kr/m2 

.3 10 000- 50 000 m2 0,89 0,82 kr/m2r 

.4 50 000 m2 - 0,37 0,34 kr/m2 
 
d) En avgift per år och lägenhet utöver den första                1 785 1 653 kr  
 
 
Påverkan på olika typer av fastigheter, brukningstaxa 5+8% 
I nedanstående tabeller presenteras avgift 2022, beslutad taxa 2023, 5,0% höjning, samt 
föreslagen höjning med 8,0% för 2023, 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 Taxa 2022 Beslutad 

taxa 5% 
Förslag 
ytterligare 8% 

Total ändring 

Typhus A* 657 690 745 13,39% 
Typhus A*, utan dagvatten 608 638 689 13,39% 

* 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, tex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms: 
Tabell: Månadskostnad för storhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 
FASTIGHET Taxa 2022 Beslutad 

taxa 5% 
Förslag 
ytterligare 8% 

Total ändring 

Typhus B** 321 337 364 13,42% 
Typhus B**, utan dagvatten 316 332 358 13,42% 

* Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenför-
brukning om 2000 m3/år. Huset har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys utförd enligt bifogad checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2023-01-16 
Bilaga 1. Tjänsteskrivelse till Knivstavatten med förslag till ny VA-taxa 2022-10-18 
Bilaga 2 Protokoll Knivstavattens styrelsemöte 2022-12-06 
 
Beslutet ska skickas till 
Knivstavatten AB  
Roslagsvatten AB  
Kommunstyrelsen 
 
Jenny Rydåker 
Samhällsbyggnadschef 
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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 



 § 21 Hemställan om ny VA-taxa - KS-2023/101-2 Hemställan om ny VA-taxa : Roslagsvattens hemställan, december 2022

DOKUMENT ID: 20220520-30013 
SIDAN: 1 (1) 

 

 
Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ny VA-taxa enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten ABs styrelse den 6 
december 2022. 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. 
VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att 
bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. Den extra taxehöjningen behövs på grund av 
kraftigt ökade kostnader för el och räntor. 

Med vänliga hälsningar 

 

Christian Wiklund 

VD Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 

 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till ny VA-taxa  

Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 

 





 § 21 Hemställan om ny VA-taxa - KS-2023/101-2 Hemställan om ny VA-taxa : Bilaga 1 till hemställan - Tjänsteskrivelse till Knivstavatten med förslag till ny VA-taxa

DOKUMENT ID: 20221123-30014 
Datum: 2022-10-18 

SIDAN: 2 ( 3) 

 

 
 
 

Utsnitt av VA-taxan § 12 Brukningsavgifter 

Förslag till förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter som inkluderar de 
redan beslutade 5,0% för 2023 återfinns inom parentes och är (genomstrukna). 

 

 

BRUKNINGSAVGIFTER 
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  

övriga fastigheter med årsförbrukning 

mindre eller lika med 300 m3/år 5 800 5 372 kr 

.2 qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter 15 785 14 615 kr 

.3 qn 6 m3/h 43 980 40 722 kr 

.4 qn 10 m3/h 97 135 89 938 kr 

.5 qn 15 m3/h 160 540 148 646 kr 

.6 qn 40 m3/h 334 570 309 785 kr 

 
 
 
 

b) en avgift per m3 levererat vatten 16,45 15:23 kr 
c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 

.1 1- och 2-bostadshus, fast schablon 671 621 kr 

.2 0- 10 000 m2 1,35 1,25 kr/m2 

.3 10 000- 50 000 m2 0,89 0,82 kr/m2 

.4 50 000 m2 - 0,37 0,34 kr/m2 

 

d) En avgift per år och lägenhet utöver den första 1 785 1 653 kr 
 
 
 

 

Påverkan på olika typer av fastigheter 
 
 

Brukningstaxa 5 + 8% 
I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift 2022, beslutad taxa 2023, 5,0% höjning, samt 
föreslagen höjning med 8,0% för 2023, för en fastighet som är ansluten till dricksvatten, spillvatten 
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  Roslagsvatten AB | Box 437 184 26 Åkersberga 
  Tel 08-540 835 00 | Fax 08-540 835 70 
  inf@roslagsvatten se | www.roslagsvatten.se 

 

DOKUMENT ID:  20221207-30036 

DATUM: 2022-12-06 
SIDA 1 AV 5 
 

 
 

Styrelsemötesprotokoll 
 
 
 
PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Knivstavatten AB 
 
SAMMANTRÄDESDATUM 2022-12-06 
 
PLATS Knivsta kommunhus/Haknäs samt digitalt 
 
TID Kl. 15:00 – 17:13 
 
ÖVRIG INFORMATION §§ 55-69 

 
 
 
 
Sekreterare _____________________________________________________ 
 Anette Lingesund 
 
 
Ordförande _____________________________________________________ 
 Göran Nilsson 
 
 
Vd _____________________________________________________ 
 Christian Wiklund 
 
 
Justerare _____________________________________________________ 
 Harriet Swanberg 
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  Roslagsvatten AB | Box 437 184 26 Åkersberga 

  Tel 08-540 835 00 | Fax 08-540 835 70 
  inf@roslagsvatten.se | www.roslagsvatten.se 

 
 

DOKUMENT ID:  20221207-30036 

DATUM: 2022-12-06 
SIDA 2 AV 5 
 

 

Ledamöter 

Göran Nilsson, ordförande 
Peter Bergkvist, vice ordförande 
Britta Lästh, ledamot (digitalt) §§ 55-62 
Harriet Swanberg, ledamot 
 
 
 

Frånvarande 

Per Lindström, ledamot 
 
 
 

Övriga närvarande 

Christian Wiklund, vd 
Anette Lingesund, styrelsesamordnare 
Leena Askebjer, redovisningschef 
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA 
Robert Fåhraeus, Knivsta kommun §§ 55-62 
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  Tel 08-540 835 00 | Fax 08-540 835 70 
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DOKUMENT ID:  20221207-30036 

DATUM: 2022-12-06 
SIDA 3 AV 5 
 

Innehållsförteckning 
 
 

§ 55 Öppnande av möte 

§ 56 Godkännande av dagordning 

§ 57 Val av protokollförare 

§ 58 Val av justerare 

§ 59 Föregående protokoll 

§ 60 Personal och organisation 

§ 61 Ekonomi 

§ 62 Reviderad budget 2023 och höjning av brukningstaxa 

§ 63 VA-utbyggnad 

§ 64 VA-försörjning 

§ 65 Vd informerar 

§ 66 Ledamots deltagande på distans 

§ 67 Övriga ärenden 

§ 68 Styrelsemöten och Årsstämma 2023 

§ 69 Mötet avslutas 
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DOKUMENT ID:  20221207-30036 

DATUM: 2022-12-06 
SIDA 4 AV 5 
 

§ 55 Öppnande av möte 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 

§ 56 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns.  

§ 57 Val av protokollförare 

Till protokollförare utses Anette Lingesund. 

§ 58 Val av justerare 

Tillsammans med ordföranden och vd utses Harriet Swanberg att justera dagens protokoll. 

§ 59 Föregående protokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

§ 60 Personal och organisation 

Vid dagens sammanträde fanns ingen ny information att delge styrelsen. 

§ 61 Ekonomi 

Leena Askebjer informerar om; 

• Helårsprognos 2022. 

• Låneportfölj och aktuella räntor. 

• Information om soliditetsmål och införandet av investeringsfond  
och skuld brukningsavgifter.  

 
Styrelsen ger företagsledningen i uppdrag att återkomma med information kring  
Kommuninvest och gröna lån. 

§ 62 Reviderad budget 2023 och höjning av brukningstaxa 

Företagsledningen fick vid föregående styrelsemöte i uppdrag att återkomma till dagens 
möte med ny prognos för 2023.  
Leena Askebjer redovisar prognosen som beräknas bli i linje med föregående prognos avseende  
ökade kostnader för framför allt el och räntor. 
 

Knivstavatten AB´s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta; 

• Höja brukningstaxan för 2023 med ytterligare 8,0%, att införas 1/4-2023 eller  
vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  

 

Knivstavatten AB´s styrelse beslutar; 

• Företagsledningen får i uppdrag att uppdatera budget och verksamhetsplan för  
2023 med ökat elpris, ökande räntekostnader och höjd brukningsavgift. 

• Företagsledningen får i uppdrag att till nästa möte 14 mars 2023 återkomma  
med ny prognos till styrelsen.  
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§ 63 VA-utbyggnad 

Terees von Stedingk informerar om; 

• Pågående projekt och arbeten. 

• Uppdatering av vattentjänstlagen. 

§ 64 VA-försörjning 

Christian Wiklund informerar om; 

• Ragnarök. 

• Odebiterat vatten. 

• Status reningsverk. 

• PFAS. 

§ 65 Vd informerar 

Vid dagens sammanträde fanns ingen ny information att delge styrelsen. 

§ 66 Ledamots deltagande på distans 

Christian Wiklund informerar om Roslagsvattens styrelses rekommendation om att ta  
upp frågan om ledamots deltagande på distans för beslut i respektive dotterbolag. 

Knivstavatten AB´s styrelse beslutar; 

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  
Ledamot som önskar delta på distans bör senast fem dagar före styrelsens sammanträde 
anmäla detta till styrelsens sekreterare.  
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

§ 67 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte. 

§ 68 Styrelsemöten och Årsstämma 2023 

Christian Wiklund informerar om att företagsledningen utarbetat förslag till mötesdatum  
2023 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet  
beaktats. 

Knivstavatten AB´s styrelse beslutar; 

Knivstavatten AB fastställer datum för styrelsemöten 2023 till kl. 15:00 – 18:00 den;  
14 mars, 7 juni, 3 oktober samt 5 december. 
 
Årsstämma för Knivstavatten AB fastställs till den 21 juni. 

§ 69 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
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Handläggare 
Allar Piirsoo 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-15 

Diarienummer 
KS-2023/127 

   

 

Kommunstyrelsen 

Revidering av delegationsordning – Tillträdesförbud samt 
redaktionella rättelser 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar tillägg till delegationsordningen enligt tjänsteutlåtande daterat 2023-
02-15. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegation innebär att rätten att fatta beslut flyttas från kommunstyrelsen/nämnden till någon 
annan, till exempel ett utskott, presidiet, enskilda förtroendevalda eller anställda. Vilka beslut 
som delegerats sammanfattas i en delegationsordning.  

Det har tillkommit ny delegation enligt lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2022, som 
handlar om att bibliotek och badanläggningar får ansöka om tillträdesförbud för vissa 
personer om det finns risk att personen ifråga begår brott i lokalen eller allvarligt trakasserar 
någon. 

Ansökan om tillträdesförbud  

Enligt lagstiftning som trätt i kraft 1 juli 2022 får bibliotek och badanläggningar ansöka om 
tillträdesförbud för vissa personer om det finns risk att personen begår brott i lokalen eller 
allvarligt trakasserar någon i lokalen. För bibliotek kan förbud även utfärdas för den som 
väsentligen stör verksamheten där. Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till 
böter eller fängelse i högst sex månader. Tillträdesförbudet utfärdas av åklagare efter skriftlig 
begäran av en företrädare för verksamheten där personen ska portas ifrån. Ändringen i 
delegationsordningen syftar till att utpeka kultur- och fritidschefen som behörig att ansöka om 
att tillträdesförbud ska meddelas mot en viss person. 

Redaktionella rättelser 

I punkterna B.1.2, B.5.3,B.5.3a, B.5.3b, B.5.3c, B.5.3.4, B.7.1, har endast redaktionella 
ändringar gjorts, såsom rättelser av stavfel och felnumreringar. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Föreslagna ändringar till kommunstyrelsens delegationsordning har ingen ekonomisk 
konsekvens för kommunen.  

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklistan. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-02-15 
Förslag till ändringar av kommunstyrelsens delegationsordning 2023-02-15 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kultur- och fritidskontoret  

 

 

Åsa Franzén 

Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet att anta tillägg till delegationsordningen enligt ny lagstiftning om tillträdesförbud har 
ingen direkt konsekvens för barn i Knivsta kommun. Det är många barn som vistas i bibliotek 
och beslutet ifråga kan eventuellt leda till bättre miljö på biblioteket som indirekt påverkan att 
barnens välmående vid biblioteksbesök förbättras.  

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Kommunstyrelsen 

 

2023-02-15 Diarienummer: KS-2023/127 

 

 

1 (1) 

 

 

Förslag till ändring av kommunstyrelsens delegationsordning i Knivsta 

kommun 

Härigenom föreskrivs att B.5.4 i avsnittet kultur ,fritid och bibliotek ska ha 

följande lydelse enligt lag (2021:34) 6 § om tillträdesförbud till butiker, 

badanläggningar och bibliotek. 

 

 

                                            
1 Detta är en ny delegation därför saknas ”nuvarande lydelse”.  

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse  

Saknas B.5.41 Beslut i fråga om ansökan om 

tillträdesförbud 

Delegat: 

Kultur- och fritidschef  



 § 23 Justerad strategi kring heltid som norm - KS-2022/768-1 Justerad strategi kring heltid som norm : Justerad strategi kring heltid som norm

Sida 1 av 8 

   
 

  
Handläggare 
Sara Svanfeldt 

Tjänsteskrivelse 
2023-01-02 

Diarienummer 
KS-2022/768 

   

 

Kommunstyrelsen 

Justerad strategi kring heltid som norm 
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar ny justerad strategi kring heltid som norm. 

2. När den nya strategin träder i kraft ska den gamla strategin upphöra att gälla. 

3. HR-chef får i uppdrag att löpande återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott 
hur arbetet fortlöper. 

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun valde att genomföra införandet av heltid som norm (HSN) i projektform och 
arbetet har koordinats av en utsedd projektledare. Projektet startades våren 2018 och 
inleddes med en pilot. Projektet har mynnat ut i en chefshandbok, som är ett stöd till 
cheferna i införandet av heltider i sina verksamheter. Projektet avlutades den 15 juni 2020 
och lämnades då över till förvaltning. Knivsta kommun har valt en strategi som innebär att 
införande av heltidsarbete förs in successivt i nuvarande organisationsstruktur. Tidigare 
beslut kring strategi har varit att alla ska erbjudas en heltidsanställning. Nytt uppdrag från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och samtliga nämnder är att ”Arbetet med heltid 
som norm ska uppdateras från ska till bör”. Styrgruppen har följande tolkning av vad ”bör” 
innebär kring vår heltidsresa i Knivsta kommun och hur :  

 Heltid eftersträvas i Knivsta kommun 
 Samordning av roller/tjänster inom och mellan verksamheter 
 En lön/pension att leva på 
 En kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet (flexibla lösningar) 

Kan Knivsta kommun verka efter ovanstående punkter får vi både en bra ekonomi och är 
attraktiva som arbetsgivare. 

Bakgrund 

Heltidsarbete i välfärden är en viktig och aktuell fråga för hela Sverige. Välfärdens behov av 
personal är mycket stort och efterfrågan ser inte ut att minska. Att fler arbetar heltid är 
avgörande för att kunna möta framtidens rekryteringsbehov. Att införa heltidsarbete som 
norm är också en viktig del ur ett jämställdhetsperspektiv då många av dem som arbetar 
deltid är kvinnor. Att arbeta heltid är även viktigt för den enskilde individen då 
sysselsättningsgraden är grunden för försörjningsförmågan. Inkomsten är också grunden för 
en rad trygghetssystem, vilka påverkar möjligheter till försörjning vid föräldraledighet, 
sjukdom, arbetslöshet eller pension.  

Kollektivavtal – SKR och Kommunal 

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 
där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. 
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Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam 
styrgrupp, projektgrupp och webbplats. 

Att fler inom välfärdens yrken arbetar heltid innebär att den kompetens som redan finns tas 
tillvara på ett bättre sätt. Om en större andel av de anställda arbetar heltid, behöver inte lika 
många nya medarbetare rekryteras. När fler arbetar heltid skapas bättre förutsättningar för 
kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Att göra heltidsarbete till norm också för kvinnor är 
förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen som kan göras på svensk arbetsmarknad. 

Heltidsresans övergripande målsättningar är att 

 nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid 
 deltidsanställda ska erbjudas en heltidsanställning och deltidsanställda ska motiveras 

att arbeta heltid 
 heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid. 

Kollektivavtal 

Enligt kollektivavtalet som är tecknat mellan SKR och Kommunal (2016) ska arbetsgivaren 
arbeta för att deltidsanställda i högre utsträckning ska arbeta heltid och att anställning på 
heltid ska vara det normala vid nyanställning. Detta gäller endast Kommunals avtalsområde 
och medarbetare som har en tillsvidareanställning. 

Projekt kring HSN från våren 2018 

Knivsta kommun valde att genomföra införandet av heltid som norm (HSN) i projektform och 
arbetet har koordinats av en utsedd projektledare. Projektet startades våren 2018 och 
inleddes med en pilot. De verksamheter som ingick i pilotprojektet var Estrids gård, 
Tallbackens förskola och Tärnans förskola. Piloten genomfördes i nära samverkan med 
Kommunal och avslutades i och med införandet i verksamheterna i maj 2019. I nära 
anslutning till implementeringen gjordes en utvärdering av pilotprojektet. Erfarenheterna och 
lärdomarna från utvärderingen har använts i det fortsatta arbetet med heltid som norm. I 
september 2019 inleddes fas två i projektarbetet. Under projektets gång har det bland annat 
beslutats om en strategi för införandet av heltid som norm.  

Projektet har mynnat ut i en chefshandbok, som är ett stöd till cheferna i införandet av 
heltider i sina verksamheter. Cheferna har också fått en processgenomgång, genom två 
utbildningstillfällen, av vad detta arbete kommer att innebära för dem i praktiken. Projektet 
har även tagit fram ett medarbetarmaterial som cheferna ska använda sig av när de 
implementerar heltid som norm i sina verksamheter. Projektet avlutades den 15 juni 2020 
och lämnades då över till förvaltning. 
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Förberedelser i verksamheterna 
200901 – 201231   

Förberedelser för chefer 
200401 – 200615   

Implementering i 
verksamheterna 

210101 – 211231   

Förvaltning 

Från och med 16 juni 2020 övergick projektet kring HSN i förvaltning. Organisationen för 
förvaltning består av en styrgrupp och en samordningsgrupp. Styrgruppens uppdrag är att 
följa utvecklingen av arbetet med HSN, så att det ligger i linje med gällande kollektivavtal och 
fattade beslut inom kommunen. De har mandat att fatta beslut inom området HSN. 
Samordningsgruppens uppdrag är att driva och följa upp HSN frågorna i kommunen. 
Samordningsgruppen tar också fram beslutsunderlag till styrgruppen. Enhetschefernas 
uppdrag i förvaltning är att verkställa fattade beslut inom HSN i sin verksamhet. HR-chef är 
sammankallande till båda grupperna.  

Strategi för införande av heltid som norm 

Knivsta kommun har valt en strategi som innebär att införande av heltidsarbete infördes 
successivt i nuvarande organisationsstruktur. En gång per år får deltidsanställda inom 
Kommunals avtalsområde göra ett individuellt val. Detta gäller endast de som har en 
tillsvidareanställning i kommunen. Medarbeten kan välja att tacka ja till en heltidsanställning 
alternativt kvarstå i sin deltidsanställning med nuvarande tjänstgöringsgrad. Alla nyanställda 
ska erbjudas en heltidstjänst. Om den nyanställde önskar arbeta deltid och det är möjligt för 
verksamheten kan de erbjudas en deltidsanställning. För att lyckas uppfylla vald strategi 
kommer arbetsgivaren att en gång per går skapa heltidslösningar för de deltidsanställda som 
väljer att arbeta heltid, samt löpande vid nyanställningar.  

Implementeringsplan – Övergripande nivå 

Implementeringsplanen såg ut enligt nedan. Pandemin har gjort att det varit extra utmanande 
för cheferna att arbeta med HSN. Strategin är implementerad, men vi kan per dagens datum 
konstatera att hanteringen inte ser likadan ut i verksamheterna. 

 

 

 
 

Nuläge 

Knivsta har arbetat strukturerat och intensivt sedan projektstarten för att kunna erbjuda heltid 
till de medarbetare som önskar.  
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77% av alla kommunens medarbetare va anställda på heltid 2018 i jämförelse med 83,3 % 
2021. Inom vård och omsorg har det under samma period ökat från 47,3 % heltidsarbetande 
till 63 %. 
 

  
63,8 % av alla kommunens medarbetare arbetade heltid 2018 i jämförelse med 72,1 % i 
2021. Inom vård och omsorg har det under samma period ökat från 43,1 % heltidsarbetande 
till 56,7 %. 

Nya förutsättningar 

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och allmänna bestämmelser 

Från och med 1 oktober 2022 har det skett ändringar i anställningsskyddslagen och 
allmänna bestämmelser.  
Genom en ny 4 a § LAS införs en presumtion om att sysselsättningsgraden i ett 
anställningsavtal är heltid. Presumtionen får bara betydelse när det inte har avtalats om 
någon annan sysselsättningsgrad. Paragrafen påverkar alltså inte själva möjligheten att 
avtala om deltid. Presumtionen om heltid gäller oavsett vilken anställningsform det handlar 
om, det vill säga den gäller även för visstidsanställningar. Enligt 4 a § LAS ska arbetsgivaren 
på arbetstagarens begäran skriftligen ange skälen för att anställningsavtalet inte avser heltid. 
Det ställs inga egentliga materiella krav på vad arbetsgivarens besked ska innehålla. Det bör 
vara tillräckligt att exempelvis ange att det handlar om hur arbetet är organiserat och hur 
behovet av arbetskraft ser ut. Beskedet ska lämnas inom tre veckor från arbetstagarens 
begäran. 

Nytt uppdrag från kommunfullmäktige 

Nytt uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och samtliga nämnder är att 
”Arbetet med heltid som norm ska uppdateras från ska till bör”.  

Styrgruppsmöte 20 december 2022 

Vid styrgruppsmötet innan Jul diskuterades vad justeringen till ”bör” innebär för det fortsatta 
arbetet med heltid som norm. Styrgruppen anser att Knivsta kommun behöver bygga detta 
viktiga arbete utifrån ett verksamhetsperspektiv. Kommunen har tagit stora kliv att erbjuda 
heltid och nu behöver kommunen omhänderta detta arbete på ett bra sätt. Det är tufft att 
rekrytera och kommunens erbjudande till nya medarbetare behöver vara attraktivt. Det 
innebär att kommunen som grund behöver utgå ifrån att försöka erbjuda den 
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sysselsättningsgrad som medarbetaren önskar. Heltid som norm är en del i att vara en 
attraktiv arbetsgivare och samverkar med många andra parametrar. Styrgruppen har följande 
tolkning av vad ”bör” innebär kring vår heltidsresa i Knivsta kommun och hur :  
 

 Heltid eftersträvas i Knivsta kommun 
 Samordning av roller/tjänster inom och mellan verksamheter 
 En lön/pension att leva på 
 En kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet (flexibla lösningar) 

Kan Knivsta kommun verka efter ovanstående punkter får vi både en bra ekonomi och är 
attraktiva som arbetsgivare. 

Verksamheternas förutsättningar 

Att införa en heltidsorganisation är ett stort förändringsarbete som tar mycket tid i anspråk. 
Det finns goda exempel att ta del av på kommuner som har inrättat en heltidsorganisation. 
Det är av vikt att utgå ifrån lokala förutsättningar och skapa realistiska förväntningar och en 
realistisk tidplan för införandet av heltid som norm.  
 
Verksamheterna behöver arbeta vidare med frågor som rör t ex samplanering, flexibilitet, 
resurspass och arbetsmiljöfrågor för att skapa förutsättningar att klara de ekonomiska 
utmaningarna samt vara en attraktiv arbetsgivare. En försämring av arbetsmiljön med t ex 
delade turer för en medarbetare ser inte arbetsgivaren som önskvärt. 
 
Från och med 2023 kommer det att vara tuffare ekonomiskt för Knivsta kommun och 
heltidslösningar behöver hittas som inte medför merkostnader.  

Strategi framåt 

Följande strategi samt aktiviteter föreslås med start 2023 för att omhänderta det bra arbete 
som Knivsta kommun redan investerat i och för att skapa förutsättningar att vara en attraktiv 
arbetsgivare och erbjuda medarbetare den sysselsättningsgrad som de önskar: 
 

 Vid nyrekryteringar så är utgångspunkten att tjänsten annonseras på heltid. Finns inte 
behov eller resurser för en heltidstjänst utreds: 

o Steg 1: Samordning inom det egna verksamhetsområdet.   
o Steg 2: Kombinationstjänster med övriga områden där HR är samordnande 

instans. 
o Steg 3: Om lösningar inte går att få till dokumenteras detta av HR och en 

deltidstjänst annonseras. 
o Steg 4: En gång per år görs en analys av omfattningen av utannonserade 

deltidstjänster och vilka insatser som kan vidtas för att kunna erbjudas 
heltidstjänster 
 

 Fortsatt strategi att tillsvidareanställda medarbetarna en gång per år få lämna 
önskemål om önskad sysselsättningsgrad. Denna önskan ska arbetsgivaren så långt 
det är möjligt försöka tillmötesgå. Samma utredningsprocess som vid nyanställning 
sker. Den medarbetare som önskar högre sysselsättningsgrad får lämna in CV och 
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uppgifter om kompetens så att kompetenser kan matchas mot olika uppdrag. Det blir 
viktigt att statistiskt kunna följa när arbetsgivaren kunnat möjliggöra 
heltidsanställningar, både i de fall medarbetaren tackat ja till kombinationstjänst men 
även om medarbetaren tackar nej. Finns ingen önskan att öka sysselsättningsgraden 
hos en medarbetare respekterar arbetsgivaren det ställningstagande. 

 En ny enkät skickas ut under april månad 2023 till alla medarbetare inom berörda 
områden  för att fånga upp om medarbetarna har den anställningsgrad som de 
önskar.  

 Efter att verksamheterna fått tagit del av resultatet så ska de uppdatera sina 
handlingsplaner och skicka in dem till HR-kontoret. Behöver ske innan 
sommarsemestern 2023. 

 Efter att KS godkänt den nya justerade strategin uppdateras materialet kring HSN på 
Intranätet och på chefsprotalen. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Den ändrad strategi bidrar till ett större ansvarstagande för de ekonomiska konsekvenserna 
vid skapandet av heltidstjänster.   

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklistan. 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Fackliga representanter i den centrala samverkansgruppen 

Tapio Liimatainen, kontorschef 

Lena Larsson, kontorschef 

Catrin Josephson, kontorschef 

Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 

HR-kontoret 

 

 

 

 

 

 



 § 23 Justerad strategi kring heltid som norm - KS-2022/768-1 Justerad strategi kring heltid som norm : Justerad strategi kring heltid som norm

Sida 7 av 8 

 
 

 

  

 
Sara Svanfeldt 
HR-chef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Indirekt kan barn påverkas av detta beslut. Arbetsmarknaden och samhället blir mer 
jämställt. Både kvinnor och män ska kunna arbeta heltid. Det förutsätter att män och 
kvinnor delar lika på föräldraledighet, VAB och på det obetalda hemarbetet.  

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Edvin Borgestrand 

Tjänsteskrivelse 
2023-01-26 

Diarienummer 
KS-2023/85 

   

 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för kommunstyrelsens verksamheter 
för verksamhetsåret 2023. 

2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplan 2023 beskriver hur kommunstyrelsen ska omsätta kommunfullmäktiges 
övergripande styrdokument Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025. 
Verksamhetsplanen visar hur kommunstyrelsens politik bidrar till att uppfylla de 
inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. I nämnd budget visas om 
kommunstyrelsen omfördelar de ekonomiska resurserna till skillnad från budgeten från 
kommunalfullmäktige. Kommunstyrelsen följer upp verksamhetsplan i samband med 
kommunens gemensamma uppföljning per augusti samt i årsbokslutet. Det är förvaltningens 
uppgift att realisera verksamhetsplanen i det praktiska arbetet.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen är ålagd att fastställa en verksamhetsplan för 2023.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

I verksamhetsplanen fastställs kommunstyrelsens nämndbudget för 2023. Den tilldelade 
budgetramen uppgår till 194,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsens verksamheter har erhållit 
en indexuppräkning på 3%. Det kan antas att kostnadsutvecklingen är högre genom den 
inflation som nu slår igenom i alla avtal. Sveriges kommuner och regioner räknar med en 
kostnadsutveckling i kommunal sektor om 6,4%. I nämndbudgeten föreslås en omfördelning 
av budgetposten Stärkt stöd till kärnverksamheten med fördelningen 0,35 miljoner kronor till 
ekonomikontoret och 1,5 miljoner kronor till kommunledningskontoret Medlen fördelade till 
kommunledningskontoret avser kostnader förknippade med förnyelse och innovation och 
ekonomikontorets medel avser stärkt redovisning. Investeringsplanen för 2023 uppgår till 
62,3 miljoner kronor, varav kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel uppgår till 20 
miljoner kronor vilket avser oplanerade investeringar i kommunens alla nämnder. 
Kommunstyrelsens största investeringspost under 2023 är Strategiskt markförvärv och 
uppgår till 25 miljoner kronor. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-01-26 
Rapport Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
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Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

Åsa Franzen  Dan-Erik Pettersson  Lena Larsson 

Kanslichef  Ekonomichef   Kultur och fritidschef 

 

Sara Svanfeldt Antonio Ameijenda 

HR-chef  Tillväxtchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

Nämndens verksamhetsplan berör alla kommunens invånare och därmed även barn. Barns 
åsikter har representerats av politiken och kommunala tjänstemän som under 
verksamhetsplansprocessen påvisat behov, jämförelser och skillnader mellan olika 
verksamheter. 

Förklara oavsett svar. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

En verksamhetsplan vilket innefattar politiska prioriteringar. Barnens behov har beaktats på 
liknande sätt som för övriga målgrupper. 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

I processen med framtagande av en verksamhetsplan står alltid olika intressen mot 
varandra, men fördelningar och struktur måste vägas mot lagstiftning och politisk 
ambitionsnivå.  

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 § 24 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 - KS-2023/85-1 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 : Rapport Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

 

 

 

Verksamhetsplan 2023 för 
Kommunstyrelsen 

 

 

 
 

Antagen av kommunstyrelsen 
xx månad 2023  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  



 § 24 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 - KS-2023/85-1 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 : Rapport Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2023 2(14) 

Innehållsförteckning 

1 Styr- och ledningsmodell ............................................................................................. 3 

2 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar .......................................................... 5 

3 Verksamhetsförutsättningar ......................................................................................... 6 

4 Mål, uppdrag och indikatorer ....................................................................................... 8 

4.1 En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med 
välmående näringsliv (KS, SUN, BMN) .............................................................. 8 

4.1.1 Kommunstyrelsens verksamheter ska verka för ökad trygghet, 
delaktighet och tillit hos kommunens invånare. ...................................... 8 

4.2 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder) ........ 9 

4.2.1 Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar 
kompetensförsörjningen ...................................................................... 10 

5 Ekonomiska förutsättningar ....................................................................................... 11 

6 Nämndens driftsbudget.............................................................................................. 12 

7 Nämndens investeringsplan ...................................................................................... 13 

 

  



 § 24 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 - KS-2023/85-1 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 : Rapport Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2023 3(14) 

1 Styr- och ledningsmodell 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål utgår från kommunens vision liksom Agenda 2030. 
Inriktningsmålen anger vad som är prioriterat under mandatperioden. Kommunstyrelsen och 
nämnderna ansvarar för att bidra till att uppnå inriktningsmålen och ska omsätta målen i praktisk 
handling. Arbetssättet medför ett utvecklat beslutsfattande och en kvalificerad uppföljning. 
Nämndernas och enheternas arbete med mål och uppföljning utgår från en tillitsbaserad ledning 
och styrning, vilket möjliggör delaktighet och engagemang. 

Process för mål, uppdrag och uppföljning: 

 

Planering utifrån fullmäktiges mål och uppdrag 

Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. 
Inriktningsmålen strävar mot att, inom de ekonomiska ramarna, skapa en gemensam riktning och 
förändring i hela den kommunala verksamheten. Till respektive inriktningsmål finns en text som 
beskriver den övergripande politiska ambitionen, synliggör innebörden och visar riktning. 
Texten utgör ett underlag för nämnderna och verksamheterna vid tolkning av inriktningsmålet. 
Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom tidsbegränsade uppdrag som visar vad ska 
göras för att nå målet. Uppdragen riktar sig till en, flera eller samtliga nämnder och förtydligar 
vad som förväntas av dem inom ramen för målet. Inriktningsmålen och uppdragen beslutas inom 
ramen för Mål och Budget som är kommunens övergripande styrdokument. 

Nämnderna konkretiserar mål och uppdrag 

För att förtydliga och fokusera nämndens arbete kan nämnden formulera riktade nämndmål eller 
uppdrag utifrån inriktningsmålen. Nämnden beslutar om nämndmål och uppdrag inom ramen för 
sin verksamhetsplan. T.ex. kan kommunstyrelsen lämna ett uppdrag till kultur- och 
fritidskontoret om social hållbarhet utifrån målet om trygghet och trivsamhet. Nämndens 
verksamhetsplan anger den riktning som verksamheter och enheter ska planera och arbeta utifrån 
och ligger till grund för framtagande av verksamheternas enhetsplaner. Nämndens mål och 
uppdrag kan ses som en beställning till verksamheten, som tar om hand den politiska 
beställningen genom att fördela ut den till de enheter som i sitt grunduppdrag berörs av och 
ansvarar för att åstadkomma förflyttning inom målområdet. Verksamheterna och enheterna 
bryter ner målet i delmål eller aktiviteter. Det är genom aktiviteterna som målen omsätts i 
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konkret handling. Med detta arbetssätt skapas en röd tråd från inriktningsmålen hela vägen till 
medarbetarnas dagliga arbete. 

Nämnderna utvärderar och följer upp 

Nämnderna ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt att bedöma hur resultatet bidrar 
till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Nämnderna baserar denna bedömning utifrån; 
måluppfyllelse av nämndens riktade mål, nämndens arbete med uppdrag, analys av nämndens 
indikatorer och nämndens verksamhetsresultat. Detta ger en bred bas för nämnden att analysera 
hur de bidragit till inriktningsmålen och ligger till grund för ett systematiskt förbättringsarbete. 
Nämnden och verksamhetens olika enheter beslutar själva om vilka indikatorer som de ska 
använda för att följa och analysera sin utveckling i förhållande till målbilden. Det är 
eftersträvansvärt att använda indikatorer som kommunen har rådighet över och som mäts med 
regelbundenhet. Verksamheterna kan ta fram och utveckla egna indikatorer. Uppföljning av 
inriktningsmål och uppdrag redovisas till fullmäktige två gånger per år i bokslut och 
verksamhetsberättelse (augusti och helår). För att följa och analysera kommunens utveckling mot 
målbilden kopplas ett antal kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål. För 
respektive indikator anger kommunfullmäktige vilken riktning som eftersträvas. Det är önskvärt 
att använda indikatorer som kan jämföras över tid och med andra kommuner. Måluppfyllelsen av 
inriktningsmålen bedöms utifrån flera delar; nämndernas bedömning av sina bidrag till 
måluppfyllelse, en samlad bedömning av genomförande av uppdragen samt en trendanalys 
utifrån valda indikatorer i Mål och budget. 

Agenda 2030 är en integrerad del i kommunens arbete 

Knivsta kommun har beslutat att ta ansvar för genomförande av Agenda 2030 som därför utgör 
en del i kommunens styr- och ledningssystemet. Agenda 2030 innehåller tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen är 
beroende av det som sker lokalt. Som en lokal aktör på en global arena arbetar kommunen för att 
nå Agenda 2030-målen som en del i sitt välfärdsuppdrag till invånarna. Detta arbete kopplas 
också till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Uppsala län som också fungerar som 
länets Agenda 2030-strategi. 



 § 24 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 - KS-2023/85-1 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 : Rapport Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2023 5(14) 

2 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
verksamheter och ekonomi (del av uppsiktsplikten). I Kommunstyrelsen uppsiktsplikt ingår även 
styrning och uppföljning av kommunens bolag. Styrelsen ska med helhetssyn driva de 
långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Gällande lagstiftning, nationella mål och Agenda 
2030 ligger som grund för hela verksamheten. 

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

En annalkande global lågkonjunktur väntas påverka Svensk ekonomi genom svagare ekonomisk 
aktivitet och sysselsättning, vidare förväntas inflationen under 2022 få stort genomslag i den 
kommunala ekonomin 2023. För 2023 har regeringen permanentat ett tillfälligt stöd under 
pandemin för att mildra effekterna av en svagare konjunktur. 

Befolkningsutvecklingen i Knivsta är positiv och under 2022 blev Knivsta över 20000 invånare. 
Den fortsatta utvecklingen är mer osäker, högre räntor och hög inflation, påverkar 
bostadsinvesteringar i hela Sverige och så även i Knivsta trots det mycket gynnsamma 
geografiska läget. Påbörjade bostadsprojekt kommer slutföras och innebära nya invånare därefter 
är det rimligt att anta befolkningstillväxten kommer avta till lägre tillväxtnivåer. 

En ökad befolkning innebär investeringar förr eller senare, de närmaste åren spås de vara 
måttliga i kommunen. På längre sikt väntas större investeringar om avtalet med staten om 4 
järnvägsspår och tågstopp i Alsike i utbyte mot möjliggörande av 15000 nya bostäder till år 
2057. Det är därför särskilt viktigt att Knivsta kommun kan behålla en god ekonomi med 
positiva resultat under lågkonjunkturen. Skattesatsen kommer år 2023 uppgår till 20:91 kr per 
hundralapp. 

En svagare konjunktur kan innebära försvagade skatteintäkter och även lägre externa intäkter 
(avgifter) från kommuninvånare när den ekonomiska aktiviteten blir lägre. Insikt och beredskap 
för mer ekonomiska utmanande tider behövs i kommunens verksamheter för en ekonomi i 
balans. Den högre inflationen 2022 påverkar kommunens avtal under 2023 då de justeras efter 
olika typer av index vilket får en budgetpåverkan. Det nya pensionsavtalet som SKR tecknat med 
centrala fackförbund får genomslag under 2023, verksamheten påverkas genom ett höjt PO 
pålägg som ska täcka kostnaden för pensioner och sociala avgifter (från 41,9% till 44%). År 
2023 kommer vara ekonomiskt utmanande för kommunstyrelsens verksamheter. 

Befolkningsökning 

Förutom den demografiska utmaningen har Knivsta kommun även en hög befolkningstillväxt. 
Den preliminära folkmängden för Knivsta kommun är 20 128 personer (31 december 2022), det 
är ökning med 310 invånare (1,6 %). Befolkningstillväxten prognostiseras till ca 400-500 nya 
invånare per år, en svagare inflyttning är rimligt att anta i spåren av en svagare ekonomisk 
tillväxt.  

En ökad folkmängd påverkar alla kommunstyrelsens verksamheter men sambandet är inte linjärt 
utan sker stegvis beroende på vilken typ av verksamhet som berörs. Ingen av kommunstyrelses 
verksamheter har uppräkning för ökad volym/folkmängd. 

Verksamhetens förutsättningar 

Under 2022 växte Knivsta kommun till över 20000 invånare vilket, ca 2000 nya invånare på 4 år. 
Det påverkar även stödverksamheterna ekonomikontoret, HR och Kommunledningskontoret 
genom fler verksamheter att stödja (chefer och medarbetare). Det som främst syns i kontorens 
ekonomi är kostnaden för fler licenser och support/underhåll. Kontoren tvingas omprioritera i 
budgeten eftersom det inte är finansierat genom högre anslag. Den högre inflationen påverkar 
också, support och underhåll räknas upp index för konsulter. Indexeringen av kontorens budget 
är 3%.  
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Ekonomikontoret har i likhet med kommunens alla kontor krav på kostnadseffektivitet och 
produktivitet. Årets budgetram inklusive upphandlingsenheten är 12,6 miljoner kronor. Budgeten 
innehåller ett tillägg från "stärkt stöd kärnverksamhet" om 350 tkr vilket avser en utökning av en 
deltidstjänst till heltid i syfte att stärka stödet till kärnverksamheten. Inga investeringar är 
planerade för ekonomikontoret för budgetår 2022. 

Kommunledningskontoret har fått medel för området säkerhet- och beredskap och en halvtid 
trygghetssamordnare är anställd. Budgeten för kommunens arbete med automatisering är flyttad 
till digitaliseringsenheten. 

Kommunledningskontoret kommer eventuellt investera i vissa system, beroende på hur de 
genomförs. 

HR-kontorets har ett fokus på att effektivisera, förenkla och utveckla HR-processer med sikte på 
att stötta verksamheterna att arbeta kostnadseffektivt. Prioritering av HR-resurser görs utifrån 
denna grundsyn. Förhoppning finns att kunna styra budgeten mer mot förebyggande insatser än 
efterhjälpande. Detta gäller både arbetsmiljö och kompetensförsörjning 

Byggklar verksamhetsmark riskerar att bli tillväxtbegränsande och behöver prioriteras, särskilt 
detaljplanering av kommunägd mark för att generera intäkter av markförsäljning och ge bästa 
förutsättningar för intressanta större etableringar. Framskjutna byggstarter för bostadsprojekt bör 
påräknas även under 2024. Vid fortsatt svag konjunktur bör exploateringsberedskap byggas upp 
genom att fortsatt driva och starta exploateringsprojekt. Det är önskvärt att få större fokus på 
landsbygdsutveckling, men kommunens markinnehav koncentrerat kring tätorterna innebär att 
landsbygdsutveckling blir beroende av privata markägare, vilket också innebär en risk för 
suboptimering av samhällsbyggnadskvaliteter. Långsiktig planering för seniorbostäder och 
trygghetsbostäder behöver vara fortsatt prioriterat. 

Kultur- och fritidskontoret kommer under året arbeta med att öka intäkterna men också arbeta 
med prioriteringar för att klara årets budget. Främst ligger kostnader i ökade hyror och 
energikostnader. Utmaningen blir att leverera bra och trygghetskapande aktiviteter året runt i 
samarbete med föreningar, interna och externa aktörer där kommunen ofta ses som navet och 
drivmotorn i vad som sker inom denna sektor. Att genom kultur- och fritids verksamheter skapa 
trygga mötesplatser, utvecklande aktiviteter och lärande miljöer är också en prioritering att ta 
hänsyn till. Anläggningsmässigt står sig kommunen väl men utmaningen är att skapa verksamhet 
i dessa lokaler så det inte ekar tomma. 
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5 Ekonomiska förutsättningar 

Kommunstyrelsens har tilldelats medel för verksamhetsåret 2023 i den av kommunfullmäktige 
antagna Mål och budget 2023 (MoB).  Budgetramen för kommunstyrelsen uppgår till 194,3 
miljoner kronor för verksamhetsåret 2023, vilket är en ökning jämfört med 2022 års budgetram 
med 8,2 miljoner kronor (4,4%). 

Kommunstyrelsens verksamheter har erhållit en indexuppräkning på 3%. Det kan antas att 
kostnadsutvecklingen är högre genom den inflation som nu slår igenom i alla avtal. Lönerörelsen 
2023 förväntas vara marginellt högre än för 2022 men viss osäkerhet finns avtalet med 
Kommunal som har industrins märke som vägledning. Sveriges kommuner och regioner räknar 
med en kostnadsutveckling i kommunal sektor om 6,4 % för 2023. 

I budgeten finns politiska prioriteringar som höjning av budgeten för arvoden enligt nya ers, 
höjning av anslaget till totalförsvar och beredskap, trygghetsfrämjande verksamhet, finansiering 
av visselblåsarfunktion och Adolfsbergsskolans sporthall samt medel för stärkt stöd till 
kärnverksamhet. Omfördelning av pengar har gjorts från grundskolans budget för 
fritidsanläggningar till just idrotts och fritidsanläggningar om 2,1 mnkr. Verksamheten 
exploatering är minskad med krav på ökad självfinansiering av externa intäkter. 

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 erhåller minskat anslag på 1,5 miljon kronor. Totalförsvar och 
hållbar utveckling har erhållit ett ökat anslag på 0,35 miljoner kronor för funktionen tjänsteman i 
beredskap. 0,8 miljoner kronor avsatts till en hållbarhetssamordnare under verksamheten 
folkhälsa och hållbar utveckling. Trygghetsfrämjande verksamhet 800 tkr. 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2023-01-31 

Diarienummer 
KS-2023/97 

Ekonomichef   

 

Kommunstyrelsen 

Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2024-2027 för den 
fortsatta budgetdialogen 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslut innehållande förslag till mål och uppdrag, 
planeringsramar för driftbudget 2024-2027 samt investeringsplan för 2024-2027 enligt 
tjänsteskrivelsen daterad 31 januari 2023.  

2. Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslut för ägardirektiv för kommunens helägda 
bolag enligt tjänsteskrivelsen daterad 31 januari 2023 och överlämnar till bolagen för 
yttrande som ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-05-05. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens bolag att avge inriktningsbudget för 
budgetår 2024-2027 till kommunstyrelsens budgetdialog den 25 maj.  

4. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att analysera inriktningsbeslutet och 
skriftligen avge yttrande för mål och planeringsramar samt investeringsplan till 
kommunstyrelsens budgetdialog den 25 maj.  

5. Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och budget 
2024.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen bereder mål och uppdrag, ägardirektiv, driftbudget och investeringsplan. 
Inriktningsbeslutet är nästa steg i budgetprocessen efter Regionens omvärldsdag och 
budgetdagen i januari. 

Inriktningsbeslutet ska analyseras av förvaltningen och de helägda bolagen, ett skriftligt 
yttrande ska lämnas till budgetdialogen den 25 maj som input till det slutliga förslaget till mål 
och budget 2024. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till mål och budget den 28 augusti 
och kommunfullmäktige beslutar om mål och budget den 28 september. 

God ekonomisk hushållning, inriktningsförslaget är i linje med normen för god ekonomisk 
hushållning, dvs ett finansiellt mål som uppgår till i genomsnitt 1,9 procent av skatter, bidrag 
och kommunalekonomisk utjämning under mandatperioden.  

Skatteintäkterna beräknas öka med 6,5 % jämfört med 2023. Planeringsramarna är 
uppräknade för volym och prisindex med utgångspunkt i Kommunfullmäktiges antagna 
planeringsram för 2024. Resurser till kommunens kärnverksamheter inom 
Utbildningsnämnden och Socialnämnden är prioriterat (ökning av resurser med ca 5%). 
Totalt ger det en uppräkning av de ekonomiska ramarna om totalt 4,4 procent jämfört med 
föregående år. 

Investeringsplanen uppgår till 585 miljoner kronor varav verksamhetsinvesteringar uppgår till 
215 miljoner kronor. 
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Kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt ägardirektiv. Målen för mandatperioden är 
följande: 

1. En sund stadsbyggnad för ett tryggt, grönt och trivsamt Knivsta med välmående 

näringsliv  

2. En trygg förskola och en skola för goda kunskapsresultat  

3. Ge vård och omsorg med kvalitet  

4. Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans  

I ägardirektiven har mål 1 ”En sund stadsbyggnad för ett trygg, grönt och trivsamt Knivsta” 
arbetats in. En enhetlig avkastningsmodell för samtliga bolag föreslås. 

Mål 4 ”Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans” har kompletterats med 
formuleringen attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen samt indikatorer för 
att mäta attraktiviteten. Tillägget ska även ses som en del av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete (arbetsmiljömål). 

 

Bakgrund 

Inriktningsbeslutet är första formella utkastet till budgethandling för 2024. Syftet med 
inriktningsbeslutet är att staka ut riktningen för den kommunala verksamheten och skapa 
förståelse för de ekonomiska medel som finns till förfogande.  
 
Inriktningsbeslutet är nästa steg i budgetprocessen efter Regionens omvärldsdag och 
budgetdagen i januari.  
 
Tidplanen för mål och budget 2024 är beslut om förslag i kommunstyrelsen den 28 augusti 
och beslut i kommunfullmäktige den 28 september. Dessförinnan kommer en budgetdialog 
ske mellan kommunstyrelse och nämnder den 25 maj för att fånga synpunkter på 
inriktningsbeslutet. Underlaget för dialogen är förvaltningens yttrande som också fungerar 
som underlag för justeringar i det slutliga förslaget till budget.  
 
Förvaltningen i kommun ska analysera inriktningsbeslutet för respektive nämnd med 
utgångspunkt i de föreslagna målen, uppdragen, driftbudget och investeringsplan. Yttrandet 
ska innehålla en dokumenterad analys med synpunkter med konsekvensbeskrivningar som 
ska finnas till hands vid kommunstyrelsen budgetdialog den 25 maj, underlaget har stor vikt 
för det slutliga förslaget till mål och budget 2024. 
 
Bolagen ansvarar för att analysera ägardirektiven, avseende verksamhetsmål och 
ekonomiska mål. Vidare uppdras de även att inkomma med en inriktningsbudget 2024-2027 
för att synliggöra och öka kunskapen om kommunkoncernens ekonomiska situation. 
 
Närmaste åren kommer vara ekonomiskt utmanande i en orolig och snabbt föränderlig 
omvärld. På längre sikt är en åldrande befolkning och kompetensförsörjningen utmanande, 
färre ska försörja fler. Förvaltningen ska därför särskilt beakta möjligheter och lösningar inom 
respektive ansvarsområde, som kan leda till ökade intäkter såväl som minskade kostnader 
för helheten (gäller även kommunala avgifter). 
 
  





 § 25 Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2024-2027 för den fortsatta budgetdialogen - KS-2023/97-1 Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2024-2027 för den fortsatta budgetdialogen : Tjänsteutlåtande 2023-01-31

Sida 4 av 9 

 
 

 

  

 
Budgetdirektiv för de kommunägda bolagen  
De kommunägda aktiebolagen är kommunens verktyg för en kvalitativ och effektiv  
verksamhet inom en rad olika verksamhetsområden. Bolagen är en del av  
kommunkoncernen och ska i sin dagliga verksamhet förutom kommunfullmäktiges mål agera 
utifrån kommunens vision, regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030.  
 
Bolagens ändamål och uppdrag regleras av bolagsordningen. Bolagen ska sträva efter att  
genom sin verksamhet uppnå både affärsnytta och samhällsnytta. Bolagen har, förutom sina  
bolagsändamål, som gemensam uppgift att bidra till att stärka Knivsta kommuns attraktivitet  
genom egen verksamhet och bidra till en hållbar utveckling av Knivsta kommun. I  
budgetdirektiven förtydligar ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet  
samt fastställande av avkastnings- och soliditetskrav. 
 
I ägardirektivet tydliggörs målet med bolagets verksamhet vilket är sprunget ur 
Kommunfullmäktiges mandatmål. De ekonomiska målen avser avkastning och soliditet.  
 
Avkastningsmål ändras till: 

 KFAB: Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att över tid uppgå till 3 

procent avkastning av omsättningen (resultat efter skatt). 

 KBAB: Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att över tid uppgå till minst 5 

procent avkastning av omsättningen (resultat efter skatt). 

 
  

Ekonomiska planeringsramar 

De ekonomiska planeringsramarna utgår från SKR skatteprognos december 2022 och 
beräknas ge ökade skatteintäkter med ca 6,5 procent eller ca 85 miljoner kronor jämfört med 
2023 års budget. Detta är i huvudsak en följd av skattetillväxt genom ökad nominell 
lönesumma i Sverige men också en ökad folkmängd i Knivsta. För mandatperioden (2024-
2027) beräknas de öka med ca 20 procent eller 288 miljoner kronor 

Skattesatsen för beräkning av skatteintäkter är för alla år 20:91 kr. 

Exploateringsintäkterna är budgeterade till 30 miljoner kronor och minskar till 20 miljoner år 
2027 (då utgör de 1,3 procent). Det är i enlighet med uppsatta uppdraget inom mål 4, ”fasa 
ut beroendet av exploateringsintäkter över tid”. 

Nettokostnaden eller kommunbidrag är den budgeterade ram som kommunens nämnder och 
verksamhet har att förhålla sig till. Resursfördelning av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning sker efter både befolkningsprognos, politisk prioritering samt 
historiskt utfall. Förändringar i befolknings-prognosen innebär att volym eller antal kan 
justeras vilket medför att medel tillförs eller dras av, ett annat ord för förändringen är 
volymuppräkning. För 2024 är den totala volymuppräkningen 28,3 miljoner kronor, varav 
utbildningsnämnden erhåller 19,4 miljoner kronor och socialnämnden 8,7 miljoner kronor. 
Det utgör cirka 2,1 procent i volymuppräkning.  

Indexuppräkning uppgår i genomsnitt till 3,1 procent eller 42,4 miljoner kronor. Politiska 
förändringar för år 2024 summeras till -11,1 miljoner kronor, minskat statsbidrag (3 mnkr), 
korrigering av volym och kostnad anpassad grundskola (7 mnkr) är förklaringen. 



 § 25 Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2024-2027 för den fortsatta budgetdialogen - KS-2023/97-1 Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2024-2027 för den fortsatta budgetdialogen : Tjänsteutlåtande 2023-01-31

Sida 5 av 9 

 
 

 

  

 
Prioriteringar syns tydligast genom att studera indexuppräkningen för nämnderna. Den totala 
uppräkningen av nämndernas nettokostnad är 4,4 procent.  

De finansiella posterna utgörs främst av internränta, borgensavgifter och utdelning. För år 
2024 budgeteras en utdelningsnivå om 3 miljoner kronor vilket är en minskning med 18 
miljoner kronor. Finansnetto uppgår till 14 miljoner kronor.  

Det finansiella målet i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning uppgår till 1 
procent av skatter bidrag och kommunalekonomisk utjämning över tid. För perioden 2024-
2027 är nivån i genomsnitt 1,9 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning 
eller 29 miljoner kronor. För år 2024 är det 5,6 miljoner kronor.  

De kommande åren är överskottsnivå högre, handlingsutrymmet bedöms vara nödvändigt för 
de kommande utmanande åren i en osäker och föränderlig tid. 

 

Driftbudget  

I detta framlagda inriktningsbeslut finns en volymuppräkning för verksamheterna gata, park, 
allmän fritid, pedagogisk verksamhet och vård och omsorg. Detta är en kompensation för 
ökade volymer som förändringar i demografin medför.  

De ekonomiska ramarna räknas även upp för priser och löner, uppräkningen är 
differentierad, i genomsnitt 3,1 procent. Sveriges kommuner och regioner beräknar det 
generella kostnadstrycket till 3,6 procent för 2024. Det kommer innebära att en del 
verksamheter behöver arbeta med anpassning av ambitionsnivåer förutom det sedvanliga 
arbetet med ständiga förbättringar.  

Pensionskostnaden väntas stiga även 2024, istället för att föra ut kostnaden på 
verksamheten genom ett högre PO-pålägg (44%) budgeteras kostnaden centralt under 
finansförvaltningen.  

Under kommunstyrelsens finansförvaltning avsätts 1,2 miljoner kronor för oförutsedda 
händelser samt 1 miljon kronor för strategiska insatser inom lönebildningen.  

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens samlade kulturverksamhet uppdras att inkomma med förslag på 
förändrad inriktning och verksamhet i syfte att möta framtida kostnadsökningar samt en 
minskad ekonomisk ram för biblioteksverksamheten med 1 miljon kronor.  

I beaktande ska ett minskat procentmål för investeringar i kultur(konst) göras. Vägledning 
ges även för stärkt ungdomsverksamhet på fältet samt oförändrade förutsättningar för 
föreningarnas verksamhet (inklusive bygdegårdar) och förebyggande verksamhet.  

För övrig kommunstyrelseverksamhet erhåller kommunledningskontoret resurser för 
utvecklingsarbetet. Exploateringsverksamheten minskas till en ny ekonomisk ram om 4 
miljoner kronor som är anpassad för den nya riktningen för samhällsbyggande i Knivsta 
kommun. 

Den genomsnittliga indexuppräkningen uppgår till 1,6 procent, totalt uppgår styrelsens 
ramökning till 0,9 procent jämfört mot 2023 års budget.  
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Omvärldens investeringsvilja i bostäder är avtagande i och med lågkonjunkturen, vilket är 
linje med den politiska viljan för denna mandatperiod. Det tillägg som erhölls för utredningar 
gällande teknisk planering och översiktsplanearbetet under 2022-2023 minskas från 2024, 
totalt 2 miljoner kronor. Indexuppräkningen för nämndens verksamheter uppgår till 1,9 
procent i genomsnitt. Volymuppräkning uppgår till 214 tusen kronor, avser gata och park. 
Totalt erhåller samhällsutvecklingsnämnden en ramminskning med -897 tusen kronor mot 
2023 års budget. 

Socialnämnden  

Indexering av kärnverksamheten uppgår till 3,6 procent eller 11 miljoner kronor, 
volymförändringar ger 8,7 miljoner kronor.  

Det riktade statsbidraget för äldreomsorg förändras nationellt vilket innebär att kommunen 
förlorar 3 miljoner kronor, förändring påverkar därmed också Socialnämnden negativt med 3 
miljoner kronor. Socialnämnden erhåller 17 miljoner kronor i ökat ramanslag eller en ökning 
med 4,9 procent mot 2023 års budget. 

Öppna förskolan flyttas från Socialnämnden till Utbildningsnämnden och resurserna överförs 
också med 365 tusen kronor. Det kommunala aktivitetsansvaret övertas från 
Utbildningsnämnden, där arbetsmarknadsenhet övertar ansvaret. Den tekniska justeringen 
är 680 tusen kronor. Verksamhetsområdet ”förebyggande verksamhet” föreslås utgöra del av 
verksamheten ”övrig SoL och HSL” i enlighet med lagstiftningen i Socialtjänstlagen. 

Utbildningsnämnden  

Ekonomiska ramen höjs totalt med 39 miljoner kronor eller 5,1 procent. Det är en medveten 
prioritering där indexuppräkningen är densamma som SKR pristryck 3,6% för 
kärnverksamheterna. Volymuppräkningen för fler barn och elever utgör 19,4 miljoner kronor.  

Anpassad grundskola, totala ekonomiska ramen minskas från 16616 tkr till 13944 tkr. I 
budget 2023 överskattades antalet elever och ramen höjdes oproportionerligt. För att 
korrigera felet görs ett avdrag med 7 miljoner (obs att tillägg för fler elever är 3,7 mnkr, 
nettoförändringen 3,3 mnkr). Vidare behöver en uppdatering av den ursprungliga pengen 
göras som utgick från en uppstartskostnad för kommunens kommunala enhet med få elever. 

Öppna förskolan har under många år sorterat under Socialnämnden, från 2024 övertar 
Utbildningsnämnden verksamheten och resurserna överförs också med 365 tusen kronor. 
Det kommunala aktivitetsansvaret förändras åt andra hållet, där Socialnämndens 
arbetsmarknadsenhet övertar ansvaret. Den tekniska justeringen är 680 tusen kronor.  

Bygg och miljönämnden  

Nämnden erhåller en indexuppräkning med 151 tusen kronor eller 1,6 procent. Inga övriga 
förändringar. 

 

Investeringsplan  

Kommunens investeringsplan uppdateras årligen och nämnderna ombeds att lämna 
synpunkter på investeringsplanens objekt för perioden 2024-2027. Investeringsplanen 
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uppgår till 585 miljoner kronor varav verksamhetsinvesteringar uppgår till 215 miljoner 
kronor. 

För 2024 uppgår investeringsramen till 106 miljoner kronor, varav kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel och medel till strategiska markförvärv uppgår till uppgår till 35 
miljoner kronor. Exploateringsinvesteringar planeras till 30 miljoner kronor och 
verksamhetens investering till 41 miljoner kronor. 

Den genomsnittliga investeringsramen är planerad till 146 miljoner kronor vilket är mycket 
över det historiska genomsnittet för genomförda investeringar.  

Finansieringsgraden för investeringsplanen är god eftersom exploateringsinvesteringarna 
finansieras av exploatörer. Övriga investeringar kommer på marginalen kunna finansieras 
genom det löpande kassaflödet (särskilt om den historiska genomförandegraden beaktas).  

Investeringar har oavsett finansieringen en påverkan på driftkostnaden, om en investering 
inte kan finansieras inom driftbudget ska det kommenteras och behovet av medel för 
genomförandet (både på enskild investering och aggregerad nivå för nämnden). 

 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Hela ärendet är av ekonomisk karaktär, inriktningsramarna är ett första utkast till budget för 
perioden 2024-2027. Förslaget är fullt finansierat med överskottsmål mellan 0,4-3,3 procent 
av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-01-31 
Inriktningsbeslut - Mål och budget 2024 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommundirektörens Ledningsgrupp  
Utbildningsnämnden  
Bygg och miljönämnden  
Socialnämnden  
Samhällsutvecklingsnämnden  
Knivsta Kommunhus AB 
Knivstabostäder AB  
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
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Daniel Lindqvist   Dan-Erik Pettersson 

Kommundirektör  Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

De föreslagna ekonomiska ramarna har betydelse för alla kommunens invånare och 
verksamheter. En stor del av verksamheterna riktar sig mot barn under 18 år. Barns åsikter 
representeras av politiker och tjänstemän som har i uppgift att föra fram barns åsikter så 
långt som möjligt. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

De ekonomiska ramarna har arbetats fram genom dialog mellan verksamheter, 
tjänstepersoner och politik. Barnens intressen har beaktats i den utsträckning som är möjlig i 
en budgetprocess. Mer än hälften av kommunens budget tillfaller verksamhetsområden som 
berör barn direkt. 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

De ekonomiska medlen är begränsade, verksamheter ställs därför mot varandra när 
prioriteringar behöver göras. Det kan vara äldreomsorg mot förskola, vuxenutbildning mot 
föreningsbidrag. Kommunens uppdrag är stort och alla gruppers behov behöver tillgodoses 

 

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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INRIKTNINGSBESLUT -   

MÅL OCH BUDGET 2024 

 

 

 
Inriktningsbeslut med politiska prioriteringar för den 
fortsatta budgetdialogen.  
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och indikatorer 

Knivsta ska utvecklas till en trivsam, trygg och grön småstad med en levande landsbygd. Det skapar 

attraktionskraft för både boende och företag. En levande demokratisk process där politiken 

kännetecknas av öppenhet och lyhördhet är centralt i det utvecklingsarbete som görs. De fyra 

inriktningsmålen för perioden är följande: 

 

1. En sund stadsbyggnad för ett tryggt, grönt och trivsamt Knivsta med välmående näringsliv  

2. En trygg förskola och en skola för goda kunskapsresultat  

3. Ge vård och omsorg med kvalitet  

4. Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans  
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Ägardirektiv – Knivsta Kommunhus AB 

Bolaget ägs av Knivsta kommun, bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin 

verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av bolagsordningen. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, 

inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 

Bakgrund 

Knivsta kommunhus AB är ett moderbolag som har ett sammanhållande uppdrag att verka för att 

samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas tillvara, samt ansvara 

för styrning, kontroll och uppföljning av kommunens dotterbolag. 

Det kommunala ändamålet 

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en sammanhållande funktion för 

dotterbolagen i koncernen, att svara för styrning, kontroll och uppföljning av dessa enligt direktiv och 

riktlinjer som lämnas av kommunfullmäktige samt att verka för att samordningsvinster och 

rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara. 

Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Knivsta kommun. Utgångspunkten för 

detta skall vara de förutsättningar som aktiebolagens koncernregler ger. Bolaget är skyldigt att utföra 

de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. 

För verksamheten gällande kommunala principer 

Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip och 

lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering i bolagets verksamhet. 

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska 

området Knivsta kommun. 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal 

egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. 

Ägardirektiv för dotterbolag 

Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagens styrelse och 

kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av 

moderbolagets styrelse. 

Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa 

hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 § och 9–10 § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.  
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Verksamhetsplan och bokslut 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål och budget för nästkommande 

räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen (anmälan till 

kommunstyrelsen) senast under november månad. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande 

av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal redovisning. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande 

av kommunens budget. 

Styrning och ledning (policy) 

Knivsta kommuns vision, fokusområden och inriktningsmål är vägledande för bolagets verksamhet där 

Agenda 2030 är en integrerad del. 

Kommunfullmäktiges beslutade policys omfattar även bolaget och ska implementeras. Vid 

motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan 

styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Bolaget ska upprätta riktlinjer som följer policyn. 

Avsteg från beslutade policys ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 

Budgetdirektiv 2024 

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas för att bidra till 

kommunens totala samhällsutveckling. 

Verksamhetsmål 

 Bolaget ska aktivt skapa värden i dotterbolagen genom en aktiv styrning och ledning genom 

ägardirektiven. 

 Bolaget ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och kommunens övriga bolag 

genom gemensamma upphandlingar. 

Ekonomiska och finansiella direktiv  

 Det övergripande och långsiktiga resultatmålet för kommunkoncernen är att över tid uppgå till 

3 procent avkastning av omsättningen (resultat efter skatt). 

 Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta 

vidare i bolaget för att klara bolagets och kommunkoncernens investeringar och fortlevnad, till 

fromma för bolagets ägare på längre sikt. 
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Information och ägardialog 

Kommunstyrelsen ska fortlöpande hållas informerade av styrelsen om bolagskoncernens verksamhet. 

Bolaget ska initiera möten med dotterbolag och kommunen om omständigheterna så påkallar. 

Bolaget ska till kommunen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12. Bolaget 

ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka 

på kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av 

 protokoll från bolagsstämma 

 protokoll från styrelsesammanträde 

 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor 

Bolagets styrelseordförande och VD samt andra nyckelpersoner i bolaget ska delta och vara delaktiga i 

kommunens årliga budgetprocess. Vidare ska kontinuerligt ägarsamråd mellan kommunens ledande 

företrädare och styrelse ske enligt strukturerat årshjul. 

Informations- och samrådsskyldighet 

Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende 

 Försäljning och förvärv av fastigheter 

 Förvärv av aktieposter i andra bolag 

 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB 

Bolaget ägs indirekt av Knivsta kommun genom moderbolaget koncernmodern Knivsta kommunhus 

AB. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av 

moderbolaget. I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens 

verksamhet. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

Det kommunala ändamålet 

Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns 

behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och andelar i bolag 

till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet. 

Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun, 

 förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och anläggningar 

för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva härmed förenlig 

verksamhet. 

 äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för 

Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som 

avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe och intresse. 

För verksamheten gällande kommunala principer 

Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip och 

lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering i bolagets verksamhet. 

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska 

området Knivsta kommun. 

Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader som 

vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att 

relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska även ingå kapitalkostnader 

samt skälig avkastning på det egna kapitalet. 

För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på lång sikt där 

bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande. 
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Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten bedrivits och 

utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiv. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Verksamhetsplan och bokslut 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål och budget för nästkommande 

räkenskapsår. Beslutad verksamhetsplan (mål och budget) ska tillställas moderbolaget under december 

månad. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande 

av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal redovisning. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande 

av kommunens budget. Bolaget ska också till moderbolaget lämna de uppgifter som av moderbolaget 

bedöms nödvändiga för upprättande av koncernredovisningen. 

Styrning och ledning (policy) 

Knivsta kommuns vision och inriktningsmål är vägledande för bolagets verksamhet där Agenda 2030 

är en integrerad del. 

Kommunfullmäktiges beslutade policys omfattar även bolaget. Avsteg från beslutade policys ska 

dokumenteras i styrelseprotokoll. 

Budgetdirektiv 2024 

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas för att bidra till 

kommunens totala samhällsutveckling. 

Verksamhetsmål 

Bolaget ska ta fram indikatorer för nedanstående verksamhetsmål samt redovisa resultatet och analys i 

bokslut. Bolaget kan med fördel använda kommunfullmäktiges indikatorer där så är lämpligt. 

Kommunfastigheter ska verka för ett tryggt, grönt och trivsamt Knivsta 

 Bolaget ska långsiktigt, tillsammans med kommunens lokalförsörjning, säkerställa 

verksamhetsfastigheter för kommunhelheten. 

 Bolaget ska samverka med socialnämnden av dem identifierade behov av bostäder. 

Målsättningen är att kommunen (Socialnämnden) förfogar upp till var 6:e lägenhet som 

omsätts under året för sociala ändamål. 

 Bolagets fastigheter ska vara långsiktigt hållbara (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) och 

uppföras/underhållas med låg klimatpåverkan och med god energihushållning. 

 Kommunkoncernen ska ha kostnadseffektiva verksamheter och processer. Bolaget ska 

effektivera genom förenklingar, införande av ny teknik etc. 
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Ekonomiska och finansiella mål  

 Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta 

vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl 

bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. 

 Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att över tid uppgå till 3 procent avkastning 

av omsättningen (resultat efter skatt). 

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

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

Information och ägardialog 

Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera 

möten med moderbolaget och kommunen om omständigheterna så påkallar. 

Bolaget ska till moderbolaget redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12. Bolaget 

ska därvid uppmärksamma moderbolaget på viktigare omständigheter och förändringar som kan 

inverka på bolagets verksamhet. 

Kommunstyrelsen och moderbolaget ska utan dröjsmål få del av 

 protokoll från bolagsstämma 

 protokoll från styrelsesammanträde 

 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor 

Bolagets styrelseordförande och VD samt andra nyckelpersoner i bolaget ska delta och vara delaktiga i 

kommunens årliga budgetprocess. Vidare ska kontinuerligt ägarsamråd mellan kommunens ledande 

företrädare och styrelse ske enligt strukturerat årshjul. 

Informations- och samrådsskyldighet 

Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende 

 Försäljning och förvärv av fastigheter av väsentlig betydelse 

 Förvärv av aktieposter i andra bolag 

 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Ägardirektiv – Knivstabostäder AB 

Bolaget ägs indirekt av Knivsta kommun genom moderbolaget koncernmodern Knivsta kommunhus 

AB. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av 

moderbolaget. I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens 

verksamhet. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

Det kommunala ändamålet 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja 

bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i 

bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, 

förädla och försälja fastigheter och tomträtter, med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva 

anordningar samt även fastigheter med lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa 

fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett samband med 

den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

För verksamheten gällande kommunala principer 

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska 

området Knivsta Kommun. 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det 

kommunala ändamålet med verksamheten. 

Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten bedrivits och 

utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiv. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Verksamhetsplan och bokslut 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål och budget för nästkommande 

räkenskapsår. Beslutad verksamhetsplan (mål och budget) ska tillställas moderbolaget under december 

månad. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande 

av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal redovisning. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande 

av kommunens budget. Bolaget ska också till moderbolaget lämna de uppgifter som av moderbolaget 

bedöms nödvändiga för upprättande av koncernredovisningen. 

Styrning och ledning (policy) 

Knivsta kommuns vision och inriktningsmål är vägledande för bolagets verksamhet där Agenda 2030 

är en integrerad del. 

Kommunfullmäktiges beslutade policys omfattar även bolaget. Avsteg från beslutade policys ska 

dokumenteras i styrelseprotokoll. Avsteg från beslutade policys ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
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Budgetdirektiv 2024 

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas för att bidra till 

kommunens totala samhällsutveckling. 

Verksamhetsmål 

Bolaget ska ta fram indikatorer för nedanstående verksamhetsmål samt redovisa resultatet och analys i 

bokslut. Bolaget kan med fördel använda kommunfullmäktiges indikatorer där så är lämpligt. 

Knivstabostäder verka för ett tryggt, grönt och trivsamt Knivsta  

 Bolaget ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva åtgärder 

och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer. 

 Bolaget ska medverka i bostadsförsörjningen genom att upparbeta byggklar mark för 

kommande byggprojekt.  

 Bolaget ska samverka med socialnämnden av dem identifierade behov av bostäder. 

Målsättningen är att kommunen (Socialnämnden) förfogar upp till var 6:e lägenhet som 

omsätts under året för sociala ändamål. 

 Bolagets fastigheter ska vara långsiktigt hållbara (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) och 

uppföras/underhållas med låg klimatpåverkan och med god energihushållning. 

Ekonomiska och finansiella mål  

 Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att över tid uppgå till minst 5 procent 

avkastning av omsättningen (resultat efter skatt). 

 Den synliga soliditeten i bolaget ska uppgå till minst 25 procent över tid. Bolagen ska även 

upplysa om den verkliga soliditeten. 

 Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta 

vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl 

bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. 

 
Information och ägardialog 

Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera 

möten med moderbolaget och kommunen om omständigheterna så påkallar. 

Bolaget ska till moderbolaget redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12. Bolaget 

ska därvid uppmärksamma moderbolaget på viktigare omständigheter och förändringar som kan 

inverka på bolagets verksamhet. 

Kommunstyrelsen och moderbolaget ska utan dröjsmål få del av 

 protokoll från bolagsstämma 

 protokoll från styrelsesammanträde 

 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor 

Bolagets styrelseordförande och VD samt andra nyckelpersoner i bolaget ska delta och vara delaktiga i 

kommunens årliga budgetprocess. Vidare ska kontinuerligt ägarsamråd mellan kommunens ledande 

företrädare och styrelse ske enligt strukturerat årshjul. 
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Informations- och samrådsskyldighet 

Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende 

 Försäljning och förvärv av fastigheter av väsentlig betydelse 

 Förvärv av aktieposter i andra bolag 

 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 

 



 § 25 Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2024-2027 för den fortsatta budgetdialogen - KS-2023/97-1 Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2024-2027 för den fortsatta budgetdialogen : Mål och budget 2024 inriktning

Ägardirektiv – Gredelinen KB 

Kommanditbolaget ägs indirekt av Knivsta kommun genom moderbolaget koncernmodern Knivsta 

kommunhus AB (kommanditdelägare) och Kommunfastigheter i Knivsta AB (komplementär).  

Kommanditbolag 

Styrning och ledning regleras i ett kommanditbolagsavtal vilket föreskriver att Kommunfastigheter i 

Knivsta AB styrelse och förvaltning leder och styr Gredelinen Kommanditbolag. Det innebär också att 

de styrdokument som är fastställda för Kommunfastigheter i Knivsta AB också är gällande för 

Gredelinen Kommanditbolag. Gredelinen Kommanditbolag äger kommunhusfastigheten. 
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Finansförvaltningen

INTÄKTER

Kommunalskatt* 1 170 467 1 255 017 1 252 364 1 319 070 1 401 355 1 488 174

Inkomstutjämning 82 145 81 761 81 391 98 411 100 348 98 875

Kostnadsutjämning 27 276 32 747 32 429 22 749 13 193 5 010

Regleringsavgift/strukturbidrag 30 509 30 350 30 732 24 329 17 831 10 985

Lss-utjämning -42 672 -43 872 -43 842 -45 013 -46 077 -47 035

Slutavräkning

SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning 1 267 725 1 356 003 1 353 073 1 419 546 1 486 650 1 556 010

Fastighetsavgift 39 755 39 755 39 755 39 755 39 755 39 755

Exploateringsnetto (Knivsta+Alsike) 34 000 30 000 30 000 25 000 20 000 20 000

Exploateringsersättningar allmän platsmark (SUN) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Riktade statsbidrag Maxtaxa fsk/fritids (till Utbildningsnämnden) 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500

Riktade statsbidrag Äldreomsorg (till Socialnämnden) 5 000 5 000 2 000 0 0 0

PO-pålägg (intern) 161 976 163 595 178 984 182 564 186 215 189 939

SUMMA exploatering och statsbidrag 212 476 210 095 222 484 219 064 217 715 221 439

KOSTNADER

Kommunbidrag/nettokostnad -1 361 991 -1 412 365 -1 421 262 -1 468 357 -1 519 717 -1 569 757

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

KS strategisk löneöversyn -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

KS ofördelade medel -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200

Arbetsgivaravgifter -120 576 -121 782 -124 193 -126 677 -129 211 -131 795

Pension, årets intjänade individuella del -25 590 -25 846 -35 826 -36 543 -37 274 -38 019

Pensionsförsäkringsavgifter -7 212 -7 284 -7 717 -7 871 -8 028 -8 189

Övriga pensionskostnader -515 -520 -551 -562 -573 -584

Löneskatt (24,26%) -8 083 -8 163 -10 697 -10 911 -11 129 -11 352

Pensionspuckel 2023-2024 -5 000 0 0 0

Pensionsutbetalningar (skulder före 1998) -9 111 -9 098 -9 666 -9 845 -9 982 -9 982

Övrigt

SUMMA KOSTNADER -1 542 178 -1 593 459 -1 623 312 -1 668 666 -1 723 614 -1 777 378

FINANSIELLA intäkter & kostnader

Internränta 3 000 3 000 3 500 3 500 3 500 3 500

Utdelning (KKHAB Kommuninvest) 21 400 3 000 3 000 3 400 3 400 3 400

Externa finansiella intäkter 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500

Externa finansiella kostnader -850 -1 050 -1 050 -1 250 -1 450 -1 650

SUMMA FINANSNETTO 32 050 13 450 13 950 14 150 13 950 13 750

ÅRETS RESULTAT 9 828 25 845 5 951 23 849 34 456 53 576

1 % av skatter och bidrag 13 075 13 958 13 928 14 593 15 264 15 958

2% av skatter och bidrag 26 150 27 915 27 857 29 186 30 528 31 915

Över/underskott budget 0,8% 1,9% 0,4% 1,6% 2,3% 3,4%

Skattesats 20:91 20:91 20:91 20:91 20:91 20:91
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Nämndernas planeringsramar 2024-2027 (driftbudget)

 

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Kommunstyrelse 

 KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 490 5 490 5 855 5 972 5 972 6 091 6 213 6 337

 Partistöd 403 403 403 403 403 403 403 403

 Övrig politisk verksamhet 2 874 2 874 2 960 3 019 3 019 3 079 3 141 3 204

 Räddningstjänst 15 707 15 707 16 178 16 502 16 502 16 832 17 169 17 512

 Totalförsvar och samhällsskydd 754 1 354 1 777 1 813 1 813 1 849 1 886 1 924

 Folkhälsa och hållbar utveckling 1 383 1 383 1 424 1 452 1 452 1 481 1 511 1 541

 Näringsliv och marknadsföring 3 103 3 103 3 196 3 260 3 423 3 491 3 561 3 632

 Exploateringskontor 6 633 6 633 5 732 5 847 4 000 4 080 4 162 4 245

 Utvecklingsprogram Knivsta 2035 2 300 2 300 869 886 878 896 914 932

 Konsumentrådgivning och energirådgivning 266 266 274 279 277 283 289 295

 Budget & Skuldrådgivning 174 174 179 183 183 187 191 195

 Trygghetsfrämjande verksamhet 800 816 816 832 849 866

 Allmän fritid 3 809 3 809 3 830 3 916 3 909 3 994 4 079 4 166

 Idrotts- & fritidsanläggningar 47 729 47 729 55 059 56 160 55 610 56 722 57 856 59 013

 Bibliotek 8 963 8 963 9 232 9 417 8 324 8 490 8 660 8 833

 Allmän Kultur 1 472 1 472 1 516 1 546 1 531 1 562 1 593 1 625

 Ungdomsverksamhet 3 949 3 949 4 067 4 148 4 148 4 231 4 316 4 402

 Kulturskola 5 139 5 139 5 293 5 399 5 346 5 453 5 562 5 673

 Kommunledningskontor 25 421 25 421 26 884 27 422 29 422 30 010 30 610 31 222

 Innovationskontor 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0

 Ekonomikontor 10 763 10 763 11 086 11 308 11 308 11 534 11 765 12 000

 HR-kontor 8 040 8 040 8 281 8 447 8 447 8 616 8 788 8 964

 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 156 3 156 3 251 3 316 3 316 3 382 3 450 3 519

 Fackliga kostnader 1 717 1 717 1 769 1 804 1 804 1 840 1 877 1 915

 Lokalförsörjning 2 261 2 261 3 567 3 638 3 638 3 711 3 785 3 861

 Kommunhus 3 206 3 206 0 0 0 0 0 0

 IT (nämnd, drift & infrastruktur) 17 868 17 868 18 954 19 333 19 333 19 720 20 114 20 516

 Stärk stöd till kärnverksamhet 0 1 350 1 850 1 887 1 887 1 925 1 964 2 003

 Ospecficerat 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0

Summa Kommunstyrelsen 186 080 188 030 194 286 198 173 196 761 200 694 204 708 208 798
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DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Samhällsutvecklingsnämnd 

 Nämndkostnader 1 602 1 602 1 675 1 709 1 709 1 743 1 778 1 814

 Gator, vägar 26 629 26 629 30 041 30 744 30 764 31 481 32 202 32 938

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

 Parker & Naturvård 6 793 6 793 7 082 7 300 7 315 7 538 7 758 7 983

 Teknisk planering 2 858 3 858 3 944 4 023 2 983 3 043 3 104 3 166

 Översiktsplan (planprogram) 1 074 2 074 2 106 2 148 1 127 1 150 1 173 1 196

 Stadsbyggnad (detaljplaner) 646 646 665 678 672 685 699 713

 Miljöutveckling 535 535 551 562 557 568 579 591

 Bostadsanpassning 1 931 1 931 1 989 2 029 2 029 2 070 2 111 2 153

 Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0

 Vindkraftverk 0 0 0 0 0 0 0 0

 Ospecficerat 800 800 0 0 0 0 0 0

Summa Samhällsutvecklingsnämnd 39 710 41 710 46 395 47 535 45 498 46 620 47 746 48 896

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Valnämnd 1 100 1 100 0 900 900 0 1 200 2 400

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Överförmyndarverksamhet 1 372 1 372 1 413 1 441 1 441 1 470 1 499 1 529

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Kommunrevisionen 902 902 929 948 1 348 1 375 1 403 1 431
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DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Socialnämnd

 Nämndkostnader 1 361 1 361 1 427 1 403 1 456 1 456 1 485 1 485

 Vård och omsorg enligt SoL och HSL

 Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL 23 768 23 768 26 917 30 098 35 258 38 606 41 757 44 971

 Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL 94 977 94 977 102 079 104 074 102 707 102 781 104 837 106 934

 Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL 39 481 40 181 40 346 43 234 43 912 46 455 49 049 51 695

 Förebyggande verksamhet SoL 4 182 4 182 4 007 4 087 0 0 0 0

 Vård och omsorg enligt lss och SFB

 Insatser LSS i ordinärt boende 32 563 32 563 36 040 36 761 36 819 38 065 39 336 40 123

 Insatser LSS i boende med särskild service 44 491 44 491 51 674 55 135 56 000 59 639 63 453 67 445

 Färdtjänst/riksfärdtjänst 5 187 5 187 5 343 5 450 5 535 5 646 5 759 5 874

 Individ och familjeomsorg

 Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd 28 210 28 210 26 056 26 577 26 212 26 736 27 271 27 816

 Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende 34 836 34 836 35 181 37 056 37 289 39 206 41 044 42 919

 Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd 8 560 8 560 9 317 9 503 9 410 9 598 9 790 9 986

 Flyktingmottagande 692 692 1 013 1 033 1 023 1 043 1 064 1 085

 Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) 0 680 694 708 722

 Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända 4 807 4 807 4 651 4 744 4 698 4 792 4 888 4 986

 Ospecficerat 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa Socialnämnd 323 115 323 815 344 051 359 155 360 999 374 717 390 441 406 041
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DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Utbildningsnämnd

 Nämndkostnader 1 503 1 503 1 573 1 604 1 604 1 636 1 669 1 702

 Förskola, barn 1-5 år 183 100 183 100 187 862 195 654 206 896 216 363 227 250 236 578

 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 393 258 393 258 419 614 435 028 436 378 451 046 464 637 478 565

 Anpassad grundskola 11 177 11 177 16 616 17 560 13 944 14 835 15 744 16 671

 Gymnasieskola, internt 7 926 7 926 9 475 10 054 7 131 7 610 8 099 8 598

 Gymnasieskola, externt 109 069 109 069 115 513 119 563 123 655 126 791 129 618 132 332

 Anpassad gymnasieskola 4 345 4 345 4 475 4 565 4 565 4 656 4 749 4 844

 Vuxenutbildning & SFI 9 567 9 567 9 854 10 051 10 051 10 252 10 457 10 666

 Måltidsverksamhet 256 256 264 269 269 274 279 285

 Ospecficerat 575 575 0 0 0 0 0 0

Summa Utbildningsnämnd 720 776 720 776 765 246 794 348 804 493 833 463 862 502 890 241

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Bygg- och miljönämnd

 Nämndkostnader 1 224 1 224 1 286 1 312 1 312 1 338 1 365 1 392

 Stadsbyggnad 5 254 5 254 5 412 5 520 5 493 5 603 5 715 5 829

 Trafikplanering 274 274 282 288 286 292 298 304

 Serveringstillstånd 59 59 61 62 62 63 64 65

 Miljö- och hälsoskydd 2 553 2 553 2 630 2 683 2 669 2 722 2 776 2 832

 Ospecficerat tillägg 200 200 0 0 0 0 0 0

Summa Bygg- och miljönämnd 9 564 9 564 9 671 9 865 9 822 10 018 10 218 10 422

Summa kommunbidrag 1 282 619 1 287 269 1 361 991 1 412 365 1 421 262 1 468 357 1 519 717 1 569 758
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Investeringsplan 2024-2027 

Investeringsplanen uppgår till ca 106 miljoner kronor för 2024 och hela planperioden summeras till 
585 miljoner kronor. Verksamheternas investeringar uppgår till 41 miljoner kronor för 2024 som är i 
linje med den årliga avskrivningstakten, vilket innebär att investeringarna finansieras helt av det 
löpande kassaflödet. För hela planperioden uppgår verksamhetsinvesteringarna till totalt 215 
miljoner kronor. De två enskilt största verksamhetsinvesteringarna är medfinansiering av gång och 
cykelväg Vassunda-Uppsala (60 miljoner kronor) och cirkulationsplats Gredelbyleden/-vägen (21 
miljoner kronor). 

I planen finns medel avsatta för strategiska markförvärv som en försäkring i händelse av att det kan 
uppstå möjligheter för kommunen att förvärva mark som är av betydelse för kommunens utveckling, 
25 miljoner kronor är avsatt för ändamålet.  

Kommunstyrelsen förfogar även över ofördelade investeringsmedel som nämnderna kan disponera 
efter särskilt beslut, totalt 10 miljoner kronor. 

Exploateringsinvesteringar är infrastruktur i samband med exploateringar, den är finansierad genom 
att exploatörer betalar för genomförande av investeringen, totalt uppgår ramen till nära 30 miljoner 
kronor. 

 

 

Kommunstyrelsen
Summa plan 

2024-2027

Flerårs-

projekt

totalutgift

Tillägg

projek

t 

budget

Utgift 

2022

Utgift 

2023

Utgift 

2024

Utgift 

2025

Utgift 

2026

Utgift 

2027

Fritid och kultur

Kultur 500 0 150 75 150 75 200

Bibliotek, biblioteksvägg 300 0 0 300 0 0 0

Fritid 3 400 0 700 900 1000 700 800

Konst, underhåll och inventarier 700 200 200 100 200 200 200

SUMMA Fritid och kultur 4 900 3 525 0 200 1 050 1 375 1 350 975 1 200

Tillväxtkontoret

Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvar 4 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansva 2 000 500 500 500 500 500 500

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

SUMMA Tillväxtkontoret 106 000 0 0 4 500 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500

Gemensam stödverksamhet

Webbutveckling 500 500 500 500 0 0 0

Ärendehanteringssystem (P360) 2 000 0 0 2 000 0 0 0

Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm) 500 500 500 500 0 0 0

Nämndprocessen 200 200 0 0 200 0 0

IT infrastruktur 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Device/IT-utrustning 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

SUMMA Gemensam stödverksamhet 23 200 0 0 6 200 6 000 8 000 5 200 5 000 5 000

KS ofördelade investeringsmedel 60 000 7 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000

SUMMA Kommunstyrelsen 195 000 3 525 0 17 900 53 750 46 125 43 250 42 725 42 900
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Samhällsutvecklingsnämnd
Summa plan 

2024-2027

Flerårs-

projekt

totalutgift

Tillägg

projek

t 

budget

Utgift 

2022

Utgift 

2023

Utgift 

2024

Utgift 

2025

Utgift 

2026

Utgift 

2027

Gata 

Reinvestering bef. Gatunät 32 000 5 000 5 000 10 000 10 000 6 000 6 000

Belysning 25 000 4 000 4 000 7 000 7 000 7 000 4 000

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 4 000 3 500 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000

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

Cirkulationsplats Gredelbyleden / Gredelbyvägen 21 000 21 000 0 0 1 000 20 000 0 0

Cykelinfrastruktur 12 000 3 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Park

Friluftsåtgärder Kölängen 1 000 0 0 1 000 0 0 0

Renovering bef anläggningar 3 200 800 800 800 800 800 800

Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram 2 500 1 000 1 500 1 500 1 000 0 0

Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 1 200 200 400 200 400 200 400

Avfall

Återvinningscentral ospecificerat 800 200 200 200 200 200 200

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 162 700 21 000 0 17 700 16 900 25 700 73 400 48 200 15 400

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd
Sågen/Centrum 73 000 83 000 22 000 10 000 8 000 6 000 38 000 21 000

Västra Knivsta 37 500 45 000 25 000 7 500 9 000 9 000 12 000 7 500

Östra Knivsta 9 200 9 200 2 000 0 100 1 600 7 000 500

Nor 2 000 4 000 2 500 2 000 500 1 000 500 0

Alsike 64 500 80 500 31 000 16 000 2 000 4 000 7 000 51 500

AR/Brunnby 42 500 52 500 10 000 10 000 10 000 9 500 17 000 6 000

SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn. 228 700 274 200 0 92 500 45 500 29 600 31 100 81 500 86 500

Bygg- och miljönämnden
Summa plan 

2024-2027

Flerårs-

projekt

totalutgift

Tillägg

projek

t 

budget

Utgift 

2022

Utgift 

2023

Utgift 

2024

Utgift 

2025

Utgift 

2026

Utgift 

2027

Stadsbyggnad 4 000 0 500 0 500 2 000 1 500

Miljö 1 000 0 0 1 000 0 0 0

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

Socialnämnden
Inventarer 3 500 100 100 500 2 000 500 500

SUMMA Socialnämnden 3 500 0 0 100 100 500 2 000 500 500

Utbildningsnämnden
Alsike skola, Inventarier och läromedel 600 200 150 150 150 150 150

Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel 450 200 200 150 100 100 100

Långhundra förskola, Inventarier & läromedel 280 70 70 70 70 70 70

Långhundra skola, Inventarier & läromedel 400 100 100 100 100 100 100

Lagga skola, Inventarier & läromedel 400 100 100 100 100 100 100

Ängbyskolan, Inventarier och läromedel 400 300 200 100 100 100 100

Thunmanskolan, Inventarier och läromedel 800 200 600 200 200 200 200

Diamanten V:a Ängby fsk, Lagga fsk  Inventarier och lä 400 100 100 100 100 100 100

Verktygslådan fsk, Inventarier och läromedel 400 100 100 100 100 100 100

Högåsskolan, Inventarier och läromedel 1 200 150 600 300 300 300 300

Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel 1 000 200 400 400 200 200 200

Valloxsskolan, Inventarier och läromedel 700 250 100 250 100 250 100

Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel 300 75 75 75 75 75 75

Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel 300 75 75 75 75 75 75

Tallbacken, Inventarier och läromedel 300 75 75 75 75 75 75

Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel 350 75 75 75 75 100 100

Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel 350 75 75 75 75 100 100

Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel 200 50 50 50 50 50 50

Skolhälsovården, Inventarier och läromedel 200 50 50 50 50 50 50

Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel 150 200 75 0 75 0 75

Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier 900 200 250 200 250 200

SUMMA Utbildningsnämnden 10 080 0 0 2 645 3 470 2 745 2 370 2 545 2 420

SUMMA INVESTERINGSPLAN 604 980 298 725 0 130 845 120 220 105 670 152 620 177 470 149 220
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Kommunstyrelsen 

Ägarpolicy för Knivsta kommuns bolag 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar ägarpolicy för kommunala bolag Knivsta kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 

De kommunala bolagen lyder under både aktiebolagslagen och kommunallagen. 
Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över kommunal verksamhet, även den 
som ägs och bedrivs i bolagsform.  

Verksamheten inom ”kommunkoncernen” ska drivas utifrån en helhetssyn. Detta ställer krav 
på enhetliga principer för styrning av bolagen samt rutiner mm för dialogen mellan 
kommunen och bolagen. 

Syftet med ägarpolicyn är dels att skapa gemensamma förutsättningar för att utveckla den 
kommunala koncernen samt relationen mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att 
tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen. 

 

Bakgrund 

Knivsta kommunkoncern har ombildats genom ett moderbolag för styrning, Knivsta 
kommunhus AB. Det innebär stora förändringar i hur ägarstyrning, roller och ansvar, därför 
behöver den tidigare ägarpolicyn revideras utifrån nya förutsättningar och med en tydligare 
styrning. 

Kommunalt ägda bolag lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel 
aktiebolags-, årsredovisnings-, konkurrens- och bokföringslagen och insiderlagstiftningen. 
Utöver dessa lagar lyder de kommunala bolagen även under kommunallagen. 

Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över kommunal verksamhet, även den 
som ägs och bedrivs i bolagsform. Verksamheten inom ”kommunkoncernen”, dvs 
kommunens verksamhet och verksamheten i kommunens bolag, ska drivas utifrån en 
helhetssyn. 

Ägarpolicyn beskriver principer om den övergripande fördelningen av ansvar och 
befogenheter inom kommunkoncernen vid kommunens ägande av bolag där kommunen har 
ett bestämmande inflytande. Policyn är en sammanfattning av vad som beslutats i 
kommunfullmäktige samt reglerat i lagstiftning och som ska utgöra grund för upprättande för 
bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal. Policyn anger vidare hur ägaren följer upp 
verksamhet som drivs i bolagsform eller kommunalförbund. 

Delägda bolag samt övriga företag omfattas också av i denna handling formulerade 
principer. I delägda bolag ska kommunen avtala med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal 
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om hur ägarstyrningen ska utövas. På motsvarande sätt bör avtal och styrdokument 
formuleras för kommunalförbund. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget till beslut har ingen direkt ekonomisk konsekvens, men en tydlig styrning av 
kommunala bolag ska indirekt leda till god ekonomisk hushållning och helhetssyn för 
kommunkoncernen 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-01-21 
Ägarpolicy för Knivsta Kommuns bolag 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Knivsta Kommunhus AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Knivstabostäder AB 
Ekonomichef Knivsta kommun 
VD Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Revisionen 

 

 

 

 
Daniel Lindqvist   Dan-Erik Pettersson 

Kommundirektör   Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet avser ett reviderat styrdokument för styrning och ledning av kommunens ägda 
aktiebolag och kommunalförbund. Styrdokumentet har ingen påverkan på barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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1. Bakgrund och inledning 

”Kommuner får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet 

till en juridisk person eller en enskild individ.” (Ur kommunallagen)”. 

Kommunalt ägda bolag lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel 
aktiebolags-, årsredovisnings-, konkurrens- och bokföringslagen och insiderlagstiftningen. 
Utöver dessa lagar lyder de kommunala bolagen även under kommunallagen. 
  
Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över kommunal verksamhet, även den 
som ägs och bedrivs i bolagsform. Verksamheten inom ”kommunkoncernen”, dvs 
kommunens verksamhet och verksamheten i kommunens bolag, ska drivas utifrån en 
helhetssyn. Det är av vikt att ägaren från tid till annan, prövar associationsformen. Val av 
driftsform styrs av ändamåls- och, effektivitetskrav samt värderingar. Kommunfullmäktige 
fastställer dessa krav och värderingar och beslutar om associationsformens form. 
 
De kommunägda bolagen representerar stora tillgångar vilket kräver att kommunen har en 
löpande och aktiv uppsikt över bolagens utveckling och resultat. Det är av vikt att skapa 
likartade och goda förutsättningar för de verksamheter som kommunen äger och förvaltar 
oavsett associationsform. Detta innebär att kommunen måste ha en klar och tydlig bild av 
varför man äger bolaget och hur kommunen (ägaren) vill att det ska utvecklas. Genom att 
använda och utveckla de formella styrinstrumenten, bland annat ägardirektiv är det möjligt att 
styra och följa upp att verksamheten och bolagen utvecklas i önskad inriktning.  
 
Ägarpolicyn beskriver principer om den övergripande fördelningen av ansvar och 

befogenheter inom kommunkoncernen vid kommunens ägande av bolag där kommunen har 

ett bestämmande inflytande. Policyn är en sammanfattning av vad som beslutats i 

kommunfullmäktige samt reglerat i lagstiftning och som ska utgöra grund för upprättande för 

bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal. Policyn anger vidare hur ägaren följer upp 

verksamhet som drivs i bolagsform eller kommunalförbund. 

Delägda bolag samt övriga företag omfattas också av i denna handling formulerade 

principer. I delägda bolag ska kommunen avtala med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal 

om hur ägarstyrningen ska utövas. På motsvarande sätt bör avtal och styrdokument 

formuleras för kommunalförbund.  

2. Styrdokument för kommunens bolag 

Kommunen fastställer bolags- och förbundsordningar, stiftelsestadgar, aktieägaravtal, 
ägardirektiv vilka syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att företagens verksamhet ska 
kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga 
bestämmelser.  
 
Bolagsordning 
En bolagsordning sätter, tillsammans med aktiebolagslagen, ramarna för aktiebolagets 
verksamhet. I bolagsordningen finns de regler och förutsättningar som aktiebolaget måste 
följa. Bolagsordningen beslutas av kommunfullmäktige.  Enligt kommunallagen ska 
kommunfullmäktige  
 

 fastställa det kommunala föremålet och ändamålet med verksamheten 

 utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor 

 se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
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Ägardirektiv 
Ett ägardirektiv uttrycker ägarviljan det vill säga det som ägaren eller ägarna vill med sitt 
företag på kort och lång sikt. Detta är ett dokument som i första hand är riktat till styrelsen 
och genom styrelsen till VD. Dessa bolagsorgan skall aldrig behöva tveka om vad som är 
ägarnas intentioner och restriktioner avseende utvecklingen av företaget. 

Ägardirektivet beslutas av Kommunfullmäktige tillsammans med kommunens mål och 
budget, därefter fastslås ägardirektivet på bolagsstämman. Ett ägardirektiv ska inte förväxlas 
med ägaravtalet, som huvudsakligen behandlar ägarfrågor. För varje aktiebolag ska 
ägardirektiv formuleras. 

Viktiga riktlinjer i utarbetandet av ett ägardirektiv är att: 

 Ägardirektivet beredes i samband med kommunens mål och budgetprocess och uttrycker 
konkret – på lång och kort sikt samt kvalitativt och kvantitativt – ägarnas vilja och 
inriktning. 

 Ägardirektivet är tydligt avseende struktur, bakgrund och innehåll. 

 Ägardirektivet täcker de viktigaste ägarfrågorna utan att det blir för omfattande. 

 Ägardirektivet ger styrelsen en tydlig målsättning och underlag för deras arbete. 

 Ägardirektivet bör utgöra basen för utvärderingen av styrelsens arbete. 
 

Utöver vad som anges i bolagsordningen ska direktiven ge en närmare och mer konkret 
beskrivning av ändamålet med bolagets verksamhet. Detta innebär en formulering av vilka 
motiv som kommunen har för att bedriva verksamheten, vilka särskilda uppgifter/mål bolaget 
har att lösa och vilka restriktioner i verksamheten som ägaren vill ange. Direktiven ska 
innehålla en konkretisering av verksamhetsmålen såväl i kvantitativa som kvalitativa termer 
samt en precisering av de ekonomiska målen. 
 
Verksamhetsmålen ska anpassas efter respektive bolags verksamhetsområde, dvs väljas 
och preciseras utifrån bolagets förutsättningar och den bransch eller marknad bolaget 
arbetar inom. Målen ska vara utformade som vad bolaget ska uppnå och/eller genomföra 
och måste också harmoniera med de ekonomiska målen. 
 
De ekonomiska målen ska antingen formuleras som krav på avkastning på justerat eget 
kapital eller avkastning uttryckt som andel av omsättning. Vidare ska mål för den synliga 
soliditeten (konsolideringsgrad) formuleras. Kommunens helägda bolag ska även lämna 
upplysningar om den verkliga soliditeten i boksluten. De ekonomiska målen ska tolkas som 
långsiktiga härvid beskrivas som en genomsnittlig avkastning över tid.  
 
Planer, program och policys  
Kommunfullmäktige beslutar om planer, program och policys som normalt ska vara styrande 

för all kommunal verksamhet.  

När Knivsta kommun är delägare i aktiebolag och kommunalförbund behöver avsteg ibland 

göras från kommunens fastställda styrdokument. Det sker genom att kommunfullmäktige får 

ta ställning till alternativt förslag från kommunalförbundet eller aktiebolaget eller om 

aktieägaravtal stipulerar annat.  

I kommunens aktiebolag kan det uppstå motstridighet mellan styrdokument och bolagets 

möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet. Där har styrelsen möjlighet att göra 

undantag, avsteg från kommunfullmäktiges beslutade styrdokument ska dokumenteras i 

styrelseprotokoll.  
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Styrdokument kräver normalt framtagande av riktlinjer, handlingsplaner etc som är 
anpassade efter verksamheten förutsättningar. Motiven till detta är att bolagen ska agera 
långsiktigt, effektivt och lönsamt med den totala koncernnyttan som ledstjärna. Kommunägda 
bolag ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sätt 
så att de åtnjuter offentligt förtroende. En aktiv intern kontroll med fokus på väsentligheter 
och uppmärksamhet på risker ska åvila samtliga kommunägda bolag och kommunalförbund. 
 
3. Samverkan och samförstånd inom kommunkoncernen 
Oavsett om den kommunala verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform 
respektive kommunalförbund ska den präglas av samma princip om koncernnytta. Det 
innebär att verksamheterna ska tillgodose behov hos olika kommunmedborgare, näringsliv, 
kunder och intressenter på ett sådant sätt att även helheten inom kommunkoncernen 
gagnas. Suboptimering ska undvikas, tvärtom ska stordriftsfördelar och samordningsvinster 
eftersträvas, vilket innebär att de affärsmässiga principerna i bolagsformen normalt inte får 
missgynna den totala kommunkoncernen. 
 
I de fall kommunen och kommunägda bolag/kommunalförbund i ”vardagen” har relationer 

som kund och/eller leverantör ska dessa ske på affärsmässig grund och vila på 

självkostnadsprincipen alternativt marknadsmässiga villkor (bolagen har att följa beslutad 

bolagsordning).  

4. Ansvarsfördelning 
 
Kommunfullmäktiges åligganden  
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens bolag, kommunalförbund, 
stiftelser etc. Fullmäktige har enligt bestämmelserna i kommunallagen (10 kap § 1-9) 
särskilda åligganden avseende bolagen. 
 
Kommunfullmäktige:  

 fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten, bolagsordningar, 
förbundsordning, stadgar och liknande grunddokument för kommunens bolag, 
stiftelser etc. 

 fastställer ägardirektiv. 

 utse samtliga styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer i kommunens 
helägda bolag. För övriga företag utser kommunfullmäktige ledamöter och ersättare 
utifrån beslutad nomineringsprocess. 

 fastställer i vilken ordning ersättare i bolagens styrelser ska inträda vid förfall för 
ordinarie ledamot. 

 fastställer grunder för arvode och andra ersättningar som ska utgå till 
styrelseledamöter och ersättare samt till de lekmannarevisorer som utses av 
kommunfullmäktige (se ersättningsreglemente). 

 fastställer borgensram för kommunens bolag. 

 större investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi och/eller medför 
en risk för kommunen. 

 beslutar om finansiella mål för kommunens bolag (se ägardirektiven). 

 tar ställning i beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt beslut innan 
kommunens bolag verkställer beslut.  

 behandlar lekmannarevisorernas årliga granskningsrapport avseende de kommunala 
bolagen. 

 godkänner aktieägaravtal för delägda bolag. 
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Kommunstyrelsens åligganden  
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag eller 
kommunalförbund. Styrelsen ska i årliga beslut för aktiebolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling 
och ekonomiska ställning. Som verktyg har de koncernmodern, Knivsta kommunhus AB, 
som de kan hålla sig informerade och föra en aktiv ägardialog med kommunens helägda 
bolag. Vidare ska styrelsen i Knivsta kommunhus AB hålla kommunstyrelsen informerad. 
Sekretessfrågorna måste härvid uppmärksammas. 
 
Kommunstyrelsen ska: 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden 
av betydelse för kommunen,  

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade,  

 ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företagsledningarna,  

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 
3-7 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag som kommunen äger eller 
har intresse i,  

 svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i.  

 
Underlag till kommunstyrelsens beslut rörande uppsiktsplikt i respektive bolag utgörs av 
styrelseprotokoll, bokslut, granskningar eller annan dokumentation samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport för det avslutade räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorer  
Lekmannarevisorer granskar om företagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
Kommunens revisorer  
 
Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina åligganden avseende de 
kommunala bolagen samt hur kommunstyrelsen fullföljer sin uppsiktsplikt.  
 
Bolagets revisorer  
Bolagets revisorer ska granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning.  
 
Ägarombud och instruktioner 
Stämmoombudet företräder ägaren i bolagsstämma och extra bolagsstämma samt 
ägarmöten om inget annat beslutas.  
 
Instruktion till ägarombuden ska ges inför varje årsstämma. Det är kommunstyrelsen som 
lämnar instruktion till ägarombud i såväl helägda som delägda dotterbolag. Instruktioner till 
ägarombud i respektive bolag lämnas i samband med att kommunstyrelsen tar ställning till 
kommunkoncerns årsbokslut. Instruktionen får endast avse ställningstaganden i ärenden 
som omfattas av kommunstyrelsens behörighet enligt kommunstyrelsereglemente samt 
överlämnande av sådana ägardirektiv, uppdrag och val som beslutats av 
kommunfullmäktige.  
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Vidare ska instruktionen beakta kommunstyrelsens beslut om bolagets verksamhet som 
bedrivits under föregående år varit förenlig med kommunens ändamål och de kommunala 
befogenheterna, så som uttrycks i bolagsordningen (kommunstyrelsens uppsiktsplikt).  
 
Finns inget att anmärka ska instruktionen som utfärdas till ägarombudet vanligtvis vara att på 
årsstämman fatta beslut i enlighet med revisionsberättelsen som lämnas på stämman. 
Ägarombud ansvarar för att bevaka att ägardirektiv som kommunfullmäktige har beslutat om 
antas på respektive bolagsstämma. 
 
Kommundirektörens roll i förhållande till de kommunala bolagen  
Kommundirektören är tillika verkställande direktör för Knivsta kommunhus AB 
(moderbolaget) och ska svara för kommunens löpande kontakter med ledningen för 
respektive dotterbolag.  
 
Kommundirektören ska hålla sig särskilt underrättad om bolagens verksamhet för att bedöma 
när kommunen anser att ett ärende utifrån kommunens perspektiv ska lämnas till 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för information, för yttrande eller för 
godkännande. 
 
Kommundirektören ska hålla sig informerad om den löpande ägardialog som äger rum 
mellan moderbolag och respektive dotterbolag i den kommunala bolagskoncernen. 
 
Kommundirektörens roll i förhållande till kommunalförbunden 
Kommundirektören ska svara för kommunens löpande kontakter med ledningen för 
kommunalförbunden.  
 
Kommundirektören ska hålla sig särskilt underrättad om förbundens verksamhet för att 
bedöma när kommunen anser att ett ärende utifrån kommunens perspektiv ska lämnas till 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för information, för yttrande eller för 
godkännande.  
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5. Knivsta kommunhus AB åligganden 
 
Ägardialog 
Moderbolaget i den kommunala bolagskoncernen – Knivsta Kommunhus AB - har uppdrag 
att svara för en löpande och aktiv ägardialog med respektive dotterbolag i koncernen. 
 
Vid ägardialog diskuteras kommunens krav och förväntningar utifrån beslutade ägardirektiv 
på de kommunägda bolagen och deras verksamhet samtidigt som de långsiktiga motiven för 
ägandet och ägardirektiven tydliggörs.  
 
Knivsta Kommunhus AB följer också upp de kommunala bolagens resultat och uppfyllandet 
av kommunens uppdrag, direktiv, krav och förväntningar. Utöver detta ska Knivsta 
Kommunhus AB löpande tillse att kommunen erhåller information om t ex aktuella 
frågeställningar och planerade projekt av stor dignitet hos kommunens dotterbolag. 
 
Beredning och beslut 
Knivsta Kommunhus AB ska: 
 

 Svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till 
kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende driftbudget och investeringsplan, 
delårsrapporter samt årsredovisning. 

 Inför fortsatt behandling i kommunen bereda och samordna förslag till försäljning av 
fastigheter och bolag inom koncernen och andra frågor avseende bolagens 
tillgångsportföljer i enlighet med de ägardirektiv som anges för respektive bolag. 

 Medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt 
kundfokus och i en ändamålsenlig struktur samt utöva ägaransvaret för de 
kommunägda bolagen i syfte att bland annat uppnå samordning, optimalt 
resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen. 

 
När så erfordras svarar Knivsta Kommunhus AB för att formella överläggningar äger rum 
mellan företrädare för kommunen och dess dotterbolag.  
 
Dotterbolag 
Styrelsen i respektive kommunalt bolag ska hålla Knivsta Kommunhus AB informerad om sin 
verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. Sekretessfrågorna måste härvid 
uppmärksammas.  
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6. Bolagsstämmor 
Det forum där aktieägarnas inflytande utövas är bolagsstämman, som är aktiebolagets 
högsta beslutande organ. 
 
Gemensamt 
Bolagens åligganden om tidpunkt för information om bolagsstämma och kallelse till 
bolagsstämma regleras i bolagsordning. 
 
Kommunstyrelsen utser den person (stämmoombud) som ska företräda kommunen vid 
bolagsstämma/ägarmöte i moderbolaget (Knivsta Kommunhus AB) och andra bolag som 
kommunen är delägare av. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för dessa ombud. Instruktionen får endast avse 
ställningstaganden i ärenden som omfattas av kommunstyrelsens behörighet enligt 
kommunstyrelsereglemente samt överlämnande av sådana ägardirektiv, uppdrag och val 
som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att - med beaktande av sin behörighet enligt reglemente och 
kommunfullmäktiges beslut - uppdra åt stämmoombudet att begära extra bolagsstämma. 
 
Ordinarie bolagsstämmor- årsstämmor  
Kallelse skickas till bolagsstyrelse, revisorer och lekmannarevisorer samt moderbolagets 
styrelse. Årsstämmorna för samtliga dotterbolag i kommunkoncern hålls vanligtvis under en 
och samma dag, ”stämmodagen”. Även årsstämmor i underkoncerner (dotterdotterbolagen) 
hålls på stämmodagen. Knivsta kommunhus AB:s årsstämma hålls efter att stämmorna i 
dotterbolagen har hållits.  
 
Extra bolagsstämmor  
Extra bolagsstämmor hålls i allmänhet per capsulam, det vill säga som så kallade 
”pappersstämmor”. I direkt anslutning till kommunfullmäktiges beslut om nyval av ledamöter 
anmäls nyvalen i bolagsstyrelser genom att hålla en extra bolagsstämma per capsulam. 
 
Dotterbolag 
Moderbolaget Knivsta Kommunhus AB utser den person som ska företräda ägaren och 
moderbolaget vid bolagsstämma i dotterbolagen. 
 
Knivsta Kommunhus AB förser ombuden med vederbörlig fullmakt. 
 
Knivsta Kommunhus AB beslutar om instruktion för dessa ombud. Instruktionen får endast 
avse ställningstaganden till ansvarsfrihet på det sätt revisorerna föreslår samt överlämnande 
av ägardirektiv, uppdrag och val som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
Dotterdotterbolag m fl 
Respektive dotterbolag utser den person som ska företräda ägaren, vid bolagsstämma med 
dotterbolag och övriga bolag som ägs av rörelsedrivande dotterbolag till moderbolagen. 
 
Styrelsen i respektive dotterbolag upprättar förslag till instruktion för dessa ombud. 
Instruktionen får endast avse ställningstaganden till ansvarsfrihet på det sätt revisorerna 
föreslår, resultatdisposition och eventuell utdelning enligt styrelsens förslag samt 
överlämnande av sådana ägardirektiv, uppdrag och val som beslutats av 
kommunfullmäktige. Styrelsen i respektive dotterbolag kan även sända med egna direktiv till 
sina dotterbolag. 
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Ägarmöte i delägda bolag 
När kommunen samverkar med andra genom ägande av gemensamt bolag ska i de fall 
kommunen eller kommunens bolag får ett dominerande inflytande i det gemensamma 
bolaget en särskild överenskommelse träffas mellan ägarna bland annat för att säkerställa 
hantering av ägarfrågor enligt kommunallagens krav. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut om godkännande av bolagsavtal eller motsvarande.  
I de fall bolagsavtal föreskriver särskilt ägarmöte mellan aktieägarna t ex inför bolagsstämma 
ska det alltid utses en person som ska företräda ägaren vid ägarmöte och vid bolagsstämma. 
Om inget annat beslutas utgör utsett stämmoombud även ägarombud. 
 
För beslut om sådant ägarombud gäller de regler som anges ovan under ”bolagsstämma”.  
Ovanstående regler om instruktion för stämmoombud gäller även för instruktion för ombud 
vid ägarmöte. 
 
Delägda bolags åligganden om tidpunkt för information om ägarmöte och kallelse till 
ägarmöte regleras i bolagsavtal.  
 
Ägarmöten ska förberedas genom beredning av kommunens ställningstagande i aktuella 
frågor i kommunstyrelsen eller i brådskande ärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
7. Rätt att ta del av handlingar 
När kommunen utövar bestämmande inflytande över aktiebolag, kommunalförbund, stiftelser 
och ekonomisk förening omfattas företaget av offentlighetsprincipen. Företaget jämställs 
härmed med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
(OSL), se 2 kap. 3 §. 
 
Ägaren/ kommunen ska säkerställa att företaget ger allmänheten insyn i den verksam-het 
som genom avtal lämnats över till företaget med undantag för de begränsningar som anges i 
OSL. 
Företaget ska i fråga om handlingars utlämnande iaktta de regler om allmänna handlingar 
som föreskrivs i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF), i synnerhet kravet på skyndsamhet. 
Bestämmelser som begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar finns i 
OSL, se t.ex. 19 kap. samt 31 kap. 16 och 17 §§. 
 
8. Planeringsprocessen för kommunens företag 
 
Ägardialog 
Moderbolaget i den kommunala bolagskoncernen – Knivsta Kommunhus AB – har uppdrag 
att svara för en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i koncernen. Minst en 
ägardialog per år och bolag ska genomföras per år beroende på vilka aktuella 
frågeställningar som finns i bolagen. 
 
Utöver andra frågor som kan vara aktuella diskuteras kommunens krav och förväntningar på 
de kommunala bolagen och deras verksamhet samtidigt som de långsiktiga motiven för 
ägandet och ägardirektiven tydliggörs. 
 
Om kommunen avser att väsentligen ändra i ägardirektiv ska detta föregås av en ägardialog. 
Vid behov kan moderbolaget genomföra en gemensam ägardialog med två eller flera bolag 
samtidigt. 
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Ägardirektiv som uppdragsplan för bolagens verksamhet 
Kommunfullmäktige fastställer särskilda ägardirektiv för de kommunala bolagen. 

Ägardirektiven innehåller bland annat:  

 Mål och uppdrag 

 Långsiktiga avkastnings- och soliditetskrav 
 
Bolagen ska driva sin verksamhet enligt aktiebolagslagen och inom bolagsordningens ram 
samt med beaktande av ägardirektiven. I de fall ägaren signalerat förändring av ägardirektiv 
och/eller ägarens krav på avkastning, soliditet mm ska detta ses som planerad förändring av 
bolagets uppdrag.  
 

Kommunens mål- och budgetprocess 
Alla bolag ska medverka i kommunens mål och budgetprocess, där helhetssyn är avgörande 
för god ekonomisk hushållning. Bolagens deltagande är en del i kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt och ägardialog. Bolagen förväntas närvara och vara delaktiga på kommunens 
budgetdagar.  
 
I förberedande fasen med omvärldspaning kallad ”Framtid Knivsta” ska bolagen analysera 
den långsiktiga utvecklingen av avkastning och soliditet med utgångspunkt i oförändrade 
ägardirektiv. Vidare ska bolagen kommentera händelser i omvärlden (omvärldsspaning) som 
har betydelse för kommunkoncernen och det enskilda bolaget (bolagen erhåller årligen 
anvisningar från kommunen). En annan viktig input i förberedande fasen är att bolagen ska 
lämna in en plan om förväntade investeringar och prognosticerad låneskuldsutveckling 
kommande 10 år. 
 
Nästa steg i processen är att analysera kommunstyrelsen beslutade inriktningsbeslut och 
bolagens förvaltning ska avge ett yttrande om konsekvenser för bolaget och bolagets kunder 
utifrån föreslagna ägardirektiv samt föreslagen utdelningsnivå och borgensavgifter. Ser 
bolagen motstridigheter mellan bolagetens affärsmässighet och inriktningsbeslutet ska det 
kommenteras.  
 
Slutliga ägardirektiv, borgensavgifter och utdelningsnivå fastställs av kommunfullmäktige. 
Förändring av ägardirektiv och ägarkrav kan ske som en följd av bolagens 
konsekvensbeskrivning men också därför att ägaren önskar förändra dem av helt andra 
orsaker. Om kommunen avser att öka eller minska de ekonomiska kraven eller förändra 
verksamhetskraven informeras bolaget genom beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
redovisar sitt preliminära ställningstagande till konsekvensbeskrivning och argument i 
samband med förslag till beslut i kommunfullmäktige avseende mål och budget. Där bör 
också kommunen ange huvudinriktning på förändringarna så att bolaget kan utarbeta 
budget, verksamhetsplan och eventuellt förändrad investeringsplan utifrån nya 
förutsättningar.  
 
Kommunens långsiktiga krav på avkastning och soliditet blir därmed styrande för bolagens 
planering på såväl lång som kort sikt.  
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Verksamhetsplan inklusive budget 
Nästa planeringssteg innehåller bolagens verksamhetsplan och budget som grundar sig på 
kommunens mål och budget, ägardirektiv och omvärldsförutsättningar.  
 
Verksamhetsplanen består av uppdrag och ekonomi. Planen är bolagets verbala redovisning 
av bolagets anvisade verksamhetskrav och ekonomiska krav samt hur bolaget avser att 
uppnå densamma. Budgeten ska spegla verksamhetens inriktning och krav vara tydliggjorda 
som driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget, investeringsplan och 
nyckeltal (exempelvis avkastning) i verksamhetsplanen. 
 
Moderbolaget - Knivsta Kommunhus AB - svarar för beredning och samordning av beslutade 
verksamhetsplaner för information till kommunstyrelsen.  
 
Borgensramar 
Knivsta kommunhus AB överlämnar begäran om borgensåtaganden till kommunen för 
beredning och beslut i kommunfullmäktige efter beslut i respektive bolags styrelse. 
 
Avvikelser 
Bolagen ska vid större avvikelser under året mot verksamhetsplan och andra styrdokument 
informera moderbolaget Knivsta Kommunhus AB. 
 
Kommunens specifika uppdrag av verksamhet 
För vissa bolag kan kommunen lämna ett särskilt uppdrag om specifik verksamhet som är 
förenat med en ersättning från kommunen. Överlämnade av uppdrag ska vara förenat med 
god framförhållning, beslut om uppdragets innehåll och ersättning beslutas av 
kommunstyrelsen. 
 
Uppföljning 
För att verksamhetsplan ska kunna följas upp lämnas en särskild redovisning i anslutning till 
förvaltningsberättelsen. Denna redovisning utgör bland annat underlag för 
lekmannarevisorernas bedömning av hur bolaget uppfyllt det kommunala uppdraget, vilket 
lekmannarevisorerna ska uttala sig om i den skriftliga granskningsrapporten till bolaget och 
kommunfullmäktige. 
 
Utöver detta lämnas delårsrapport per 31 augusti (med prognos helår) till kommunstyrelsen. 
Delårsrapporten per den 31 augusti lämnas för godkännande till kommunfullmäktige.  
 
9. Arvode 
Arvode Kommunfullmäktige fastställer grunder för arvode och andra ersättningar som ska 
utgå till styrelseledamöter och ersättare samt till de lekmannarevisorer som utses av 
kommunfullmäktige. I delägt bolag fastställer bolagsstämman arvoden och andra 
ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och ersättare, med beaktande av vad 
kommunfullmäktige beslutat. 
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10. Medelsförvaltning 
Den helägda bolagskoncernen har tillsammans med kommunen ett gemensamt 
koncernvalutakonto med chefräkningskredit för den löpande verksamheten. Syftet är att 
optimera likviditetsflöden genom att kunna disponera överskottslikviditet och därigenom 
undvika upplåning på kort sikt. 
 
Långsiktig finansiering för nyinvesteringar eller andra större upplåningar sker av respektive 
bolag med styrning enligt beslutad finanspolicy. Eventuell långsiktig överskottslikviditet ska 
användas för att minimera kommunkoncernens låneskuld. 
  
Samordning och dialog av den löpande likviditetsplaneringen och disponering av 
checkräkningskredit samt bolagens skuldförvaltning sker genom förvaltningens försorg i 
kommun och bolag. 
 
11. Styrelseutvärdering 
Styrelsen ska kontinuerligt göra en självutvärdering som avser styrelsen och dess arbete 
samt relationen till verkställande direktör och den övriga företagsledningen. 
Styrelseutvärderingen kan ligga till grund för att identifiera kompetensbehov som styrelsen 
behöver tillgodose, till exempel genom att en chef med sakkompetens deltar vid 
sammanträdena eller att styrelseutbildning anordnas. Styrelseutvärderingen bör ske på ett 
strukturerat sätt med hjälp av i förväg förberedda frågeställningar. Inget hindrar att 
bolagsstyrelsen vid något tillfälle tar hjälp av utomstående för att leda utvärderingen. 




