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Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
Tid: Måndag den 6 mars 2023, kl. 13:00  
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus plan 3 
Ordförande: Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Sekreterare: Sigrid Erwall, nämndsekreterare 
Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se  
Förhinder 
Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till sigrid.erwall@knivsta.se 
Slutet sammanträde 
Ärende 5 a innebär myndighetsutövning och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 
kommer vara slutet under ärendets behandling. 
   
Föredragningslista 
  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 
(Förslag 13 mars 2023) 

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 
a) Bostadsanpassningsbidrag januari 2023 
b) Delegationslista Public 360, 2023-01-01 till 

2023-02-26 

  

 Informationsärenden   
5. Informationsärenden 

a) Information om detaljplan Kölängen, del av 
Gredelby 2:1 myndighetsutövning 
(Maria Cassel) 
 

b) Återkoppling kring kommunens ansökan om 
statsbidrag för naturolyckor för framtagande av 
skyfallsplan 
(Maria Cassel) 
 

c) Information om samråd Södra Ar etapp 2 
(Rebecka Persson) 
 

 

http://www.knivsta.se/
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d) Utbildning – Gata, drift/investering, Gräv/TA 

(Alexander Jonsson) 
 

e) Utbildning - Park - strategi grön infra  
            (Carin von Köhler) 

 Beslutsärenden   
6. LONA-projekt Naturskolan växlar upp 

Ansvarig handläggare: Carin von Köhler, Sara Antell 
 

SUN-2023/59 

7. Projektdirektiv revidering av grönstrukturplan 
Ansvarig handläggare: Carin von Köhler 
 

SUN-2023/58 

8. Startbesked för gatuinvesteringar 2023 
Ansvarig handläggare: Alexander Jonsson 
 

SUN-2023/63 

9. Upphandling av asfalt, mark- och 
anläggningsarbeten 
Ansvarig handläggare: Alexander Jonsson 
 

SUN-2023/64 

10. Avgifter för grävtillstånd, trafikanordningsplaner 
och markupplåtelse för byggetableringar 
Ansvarig handläggare: Alexander Jonsson 
 

SUN-2023/65 

11. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 
samhällsutvecklingsnämnden 2022 
Ansvarig handläggare: Edvin Borgestrand 
 

SUN-2023/52 

12. Intern kontrollplan för 
samhällsutvecklingsnämnden 2023 
Ansvarig handläggare: Karin Reuterdahl och Geli Lytter 
 

SUN-2022/500 

13. Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 
2023 
Ansvarig handläggare: Jenny Rydåker 
 

SUN-2023/74 

14. 
 
 
 
 
15.  

Ekonomisk uppföljning per februari för 
samhällsutvecklingsnämnden 2023 
Ansvarig handläggare: Edvin Borgestrand 
 
 
Utse vattenpolitiker Mälarens vattenvårdsförbund 
Ansvarig handläggare: Sigrid Erwall 

SUN-2023/88 
 
 
 
 
SUN-2023/86 

   



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2023-01-01 Till: 2023-01-31 Utskrift: 2023-02-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2022-060 Bifall 2023-01-16 Annika Rönnberg 182 582 kr

BAB 2022-064 Bifall 2023-01-09 Annika Rönnberg 11 635 kr

BAB 2023-001* Bifall 2023-01-04 Annika Rönnberg 6 414 kr

BAB 2023-004 Bifall 2023-01-30 Annika Rönnberg 3 485 kr

BAB 2023-005 Bifall 2023-01-17 Annika Rönnberg 7 500 kr

BAB 2023-006 Bifall 2023-01-17 Annika Rönnberg 9 000 kr

Summa: 220 616 kr

Antal poster: 6 st

Total summa: 220 616 kr

Totalt antal poster: 7 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2022-046 Avskrivet 2023-01-04 Annika Rönnberg 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 220 616 kr

Totalt antal poster: 7 st



Färdigst/exp‐datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende
2023‐02‐20 SUN‐2023/79‐1 Delegationsbeslut ‐ Genomföra upphandling Emelie Fragari SUN‐2023/79 Avrop av skyfallskartering
2023‐02‐20 SUN‐2023/75‐1 Delegationsbeslut om projektledare till grönstrukturplanering Carin von Köhler SUN‐2023/75 Avrop av Projektledare till grönstrukturplanering

2023‐02‐20 SUN‐2023/57‐3 Delegationsbeslut  att genomföra upphandling av 
dagvattenspecialist

Maria Cassel SUN‐2023/57 Avrop av dagvattenspecialist

2023‐01‐16 SUN‐2023/26‐1 Delegationsbeslut upphandling av transport av farligt avfall Johanna Eriksson SUN‐2023/26 Delegationsbeslut upphandling av transport av farligt avfall

2023‐01‐16 SUN‐2023/25‐1 Delegationsbeslut om att ge Sigtuna kommun fullmakt att 
upphandla insamling av förpackningar

Johanna Eriksson SUN‐2023/25 Delegationsbeslut om att ge Sigtuna kommun fullmakt att 
upphandla insamling av förpackningar

2023‐01‐01 SUN‐2022/522‐1 Planenhetens yttrande på förhandsbesked för Nor 76:1 och NoSara Volgesten SUN‐2022/522 Planenhetens yttrande på förhandsbesked för Nor 76:1 och 



Nor 76:2
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Handläggare 
Carin von Köhler 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-01 

Diarienummer 
SUN-2023/59 

   

 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Projektstart- Naturskolan växlar upp 

 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra LONA-projektet 
Naturskolan växlar upp.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta naturskola i Eda sökte under hösten 2022 statligt bidrag för projektet Naturskolan 

växlar upp. Ansökan beviljades innan årsskiftet och medel har tilldelats förvaltningen.  
 

Bakgrund 

Knivsta naturskola sökte i december 2022 bidrag från LONA – lokala naturvårdsatsningen, 

för projektet Naturskolan växlar upp.  

Projektet syftar till att stärka den utomhuspedagogiska kompetensen inom skola och förskola 

och sprida lättillgänglig information om gröna platser som också allmänheten kan nyttja. 

Målet är att Knivstas alla barn och unga ska ges lika möjligheter till kvalitativa 

naturupplevelser och att bland allmänheten öka intresset för och kunskapen om natur-, kultur 

och friluftsvärden i Knivsta. Konkret ska ett antal ”naturpunkter” som både ska fungera som 

uteklassrum för Knivstas skolor och förskolor och som intressanta utflyktsmål för 

allmänheten utvecklas. Olika typer av pedagogiskt material som är kopplade till 

naturpunkterna ska tas fram och materialet ska testas och utvärderas genom ett nära samarbete 

med lokala förskolor och skolor. Material ska även tillgängliggöras digitalt.  

 

Projektet sker i samverkan med Upplandstiftelsen, pedagoger från skola och förskola och 

föreningslivet och pågår till mitten av 2025.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Den totala kostnaden för projektet förväntas vara 1 808 063 kronor. Erhållna LONA-medel 

motsvarar 50 % av projektets kostnader. Kommunens medfinansiering av resterande 50 % 

sker framför allt i form av nedlagd arbetstid. Däri ingår naturskolepedagogs, lärares, 

tjänstepersoners och föreningars arbetstid. Kommunen ska också stå för materialkostnader 

motsvarande drygt 40 000 kr, vilket ryms inom Naturskolans ordinarie driftbudget.  

Genom att utveckla naturskolans pedagogiska verktyg kommer pedagoger från skola och 

förskola själva kunna bedriva utomhuspedagogik med mindre stöd av naturskolan, vilket 

kommer att underlätta uppfyllandet av läroplanens mål effektivt långsiktigt.   
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Barnkonsekvensanalys 

 

 

Underlag för beslut 

LONA-ansökan: Naturskolan växlar upp 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Park – och naturenheten 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Projektet kommer att bidra till att säkerställa att så många barn och unga som möjligt i 
Knivsta har tillgång till naturområden av god kvalitet.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Utomhuspedagogik är ett effektivt undervisningssätt som också främjar folkhälsa. Att 
möjliggöra för pedagoger att våga gå ut med barn i naturen breddar undervisningsmetodiken, 
vilket gynnar barn med olika inlärningsförutsättningar. 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Carin von Köhler 

Tjänsteutlåtande 
   

Diarienummer 
SUN-2023/58 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Projektdirektiv revidering av grönstrukturplan 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Grönstrukturplan 2024 – Projektdirektiv för 
revidering och fördjupning av grönstrukturplan 2016, daterad 2023-02-01. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att revidera 
och fördjupa grönstrukturplan 2016 i linje med föreslaget projektdirektiv. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommuns grönstrukturplan från 2016 revideras och fördjupas samtidigt som arbetet 
med att ta fram en ny översiktsplan.  

 

Ärendet 

I april 2022 beslutade samhällsutvecklingsnämnden att ge samhällsbyggnadskontoret i 
uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Knivsta kommun. Detta aktualiserade behovet av 
att uppdatera den gällande grönstrukturplanen. Grönstrukturplanen är ett styrdokument som 
syftar till att vägleda hela den kommunala förvaltningen i frågor som rör grönstruktur.  

För att säkerställa kvalitet i grönstrukturplanen behöver informationen i planen uppdateras 
och vissa analyser fördjupas. Det kan också bli aktuellt med kompletteringar gällande olika 
sakfrågor.  

Arbetet med grönstrukturplanen samordnas tätt med översiktsplanearbetet. För att arbeta 
effektivt är ambitionen att i möjligaste mån behålla den gällande grönstrukturplanens struktur 
som den ser ut. Ett projektdirektiv som är i linje med översiktsplanens projektdirektiv har 
tagits fram så att de två processerna ska kunna löpa parallellt. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Arbetet med grönstrukturplanen finansieras delvis genom LONA-bidrag motsvarande 

167 000 kr. De tilldelade medlen kommer att användas för att ta fram de utredningar som 
behövs för att ta fram en ny grönstrukturplan. Utöver detta tillkommer lönekostnader.  

 

Barnkonsekvensanalys 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-02-02 



 § 19 Projektdirektiv revidering av grönstrukturplan - SUN-2023/58-1 Projektdirektiv revidering av grönstrukturplan : Projektdirektiv revidering av grönstrukturplan

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
Grönstrukturplan – projektdirektiv för revidering och fördjupning av grönstrukturplan 2016, 
2023-02-08 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Park- och naturenheten 

 

 

 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet att bifalla samhällsbyggnadskontorets förslag på projektdirektiv samt beslutet att ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta med att ta fram en ny översiktsplan påverkar 
inte barn. Dock påverkar själva arbetet med att ta fram en översiktsplan barn och unga. I och 
med att grönstrukturplanen visar kommunens viljeriktning gällande planering av grönstruktur, 
så påverkar arbetet samtliga kommuninvånare och därmed även barn och unga.  

 

 

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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2023-02-08 
 

 

 

 

 

Grönstrukturplan  

Projektdirektiv för revidering och fördjupning 

av grönstrukturplan 2016 

 

  

 



 § 19 Projektdirektiv revidering av grönstrukturplan - SUN-2023/58-1 Projektdirektiv revidering av grönstrukturplan : Grönstrukturplan - projektdirektiv revidering och fördjupning 2023-02-08

 

 

2 (7) 

 

 

Innehållsförteckning 

Grundläggande information ....................................... 3 

Bakgrund ............................................................................. 3 

Syfte .................................................................................... 3 

Styrning ............................................................................... 3 

Mål ................................................................................ 4 

Förutsättningar ............................................................ 4 

Avgränsningar och krav ....................................................... 4 

Viktiga aspekter framåt .............................................. 5 

Landsbygd och stad...................................................................... 5 

Allmänna intressen och kunskapsunderlag .................................. 5 

Process och delaktighet ................................................................ 5 

Kopplingar till andra projekt och verksamheter ...... 6 

Tidplan ......................................................................... 6 

Finansiering och ekonomi.......................................... 7 

 

 

  



 § 19 Projektdirektiv revidering av grönstrukturplan - SUN-2023/58-1 Projektdirektiv revidering av grönstrukturplan : Grönstrukturplan - projektdirektiv revidering och fördjupning 2023-02-08

 

 

3 (7) 

 

Grundläggande information  

Bakgrund 

En grönstrukturplan har som huvudsyfte att säkerställa gröna områden på rätt 

ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl människors rekreation 

som för ekologiska funktioner. Det är ett planeringsunderlag som är tätt 

förknippat med översiktsplanens bedömningar av hur mark och vatten ska 

utvecklas och bevaras för att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling. 

Grönstrukturplanen beskriver dock i större detalj hur grönstrukturen bidrar till 

samhällsutvecklingen och hur den bör förvaltas för att nå politiska mål.   

Knivsta kommun har en idag gällande grönstrukturplan som antogs i 

Kommunfullmäktige samtidigt som översiktsplanen 2017.  

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 2 maj 2022 att anta ett projektdirektiv 

för framtagandet av en ny översiktsplan. Det är därför rätt tid att uppdatera och 

revidera den information som presenteras i grönstrukturplanen och samordna det 

arbetet med översiktsplanearbetet.  

Syfte 

Grönstrukturplanen har följande syften:  

- att vara en plattform för Knivsta kommuns arbete med grönstrukturfrågor, 

både gällande naturvärden och sociala värden,  

- att samla underlag för en likställig bedömning av grönstruktur i den 

fysiska planeringsprocessen, 

- att säkerställa att arbetet med natur- och vattenvård sker i samklang med 

övrig samhällsplanering, 

- att underlätta planeringen av ny bebyggelse och annan infrastruktur, både 

inom och utanför tätorterna, 

- att tydliggöra vilka åtgärder som behöver genomföras för att skydda, 

stärka och tillgängliggöra grönstruktur,  

- att tydliggöra för dem som bor i kommunen hur grönstrukturen beaktas i 

den fysiska planprocessen,  

- att underlätta det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet.  

 

Grönstrukturplanen är ett styrdokument vars syfte är att fungera som stöd och 

vägledande underlag i den fysiska planeringsprocessens samtliga steg. Den riktar 

sig till alla delar av förvaltningen som arbetar med samhällsbyggnad. 

Styrning 

Samhällsutvecklingsnämnden är uppdragsgivare och fattar beslut om uppdrag och 

projektdirektiv. Samhällsutvecklingsnämnden kommer utöver kontinuerliga 

avstämningar under arbetet med grönstrukturplanen, även att fatta vissa 

inriktningsbeslut vid behov, vilka kan vägleda fortsatt arbete med grönstrukturplanen. 

Informationstillfällen på nämnd ska i möjligaste mån ske samtidigt med 

översiktplanens.  
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För samhällsutvecklingsnämndens och kommunstyrelsens (samt andra nämnders) 

övriga medverkan under arbetet med grönstrukturplanen, se avsnittet Process och 

delaktighet.  

Mål 

Fyra projektmål har tagits fram inför arbetet med att ta revidera 

grönstrukturplanen. 

1. En antagen grönstrukturplan 2024 

Att en reviderad grönstrukturplan är färdig och antagen år 2024 

2. En grönstrukturplan som är uppdaterad och relevant, där 

informationen är pålitlig och förankrad. 

Att insamlade kunskaper från invånare, verksamma i kommunen och 

kommunförvaltningen är inarbetade i den reviderade planen. 

3. En grönstrukturplan som är ett fungerande underlag till den nya 

översiktsplanens markanvändningskarta 

Att avvägningar i grönstrukturplan och översiktsplan är integrerade 

4. En användbar och genomförbar grönstrukturplan 

Att grönstrukturplanen är användbar för de kontor och enheter som 

använder grönstrukturplanen i sitt dagliga arbete, samt att 

implementeringen av grönstrukturplanen i kommunens dagliga arbete sker.  

Förutsättningar 

Avgränsningar och krav 

Arbetet med grönstrukturplanen samordnas tätt med översiktsplanearbetet som har 

en tidshorisont år 2035 med utblick till 2060. Grönstrukturplanen ska liksom 

översiktsplanen sättas i ett sammanhang med den kontinuerliga kommunala 

planeringen.  

För att arbeta effektivt är ambitionen att i möjligaste mån behålla den gällande 

grönstrukturplanens struktur som den ser ut. Gällande grönstrukturplanens 

slutsatser analyseras utifrån de ändrade planeringsförutsättningar som har 

tillkommit efter det att den antogs och justeringar kommer att vara nödvändiga. 

Grönstrukturplanen ska följa kommunens riktlinjer för politiskt antagna 

styrdokument, som antagits av kommunstyrelsen 2021. 



 § 19 Projektdirektiv revidering av grönstrukturplan - SUN-2023/58-1 Projektdirektiv revidering av grönstrukturplan : Grönstrukturplan - projektdirektiv revidering och fördjupning 2023-02-08

 

 

5 (7) 

 

Viktiga aspekter framåt 

Landsbygd och stad 

Grönstrukturplanen ska täcka kommunen i sin helhet för att kunna fungera som ett 

kunskapsunderlag till översiktsplanen. Det är viktigt att redogöra både för 

landsbygdens och stadens förutsättningar och utvecklingspotential. För tätorterna 

finns kartläggningar som gjorts i arbetet med strategi för tätorternas utemiljöer. 

Kommunen består i stor del av landsbygd och därmed utgör landsbygden en viktig 

del av kommunens utveckling i stort. Grönstrukturfrågor på landsbygden har en 

annan karaktär än de i och runt tätorterna och behöver hanteras utifrån de 

förutsättningar som finns här.  

Allmänna intressen och kunskapsunderlag 

Vid sidan av översiktsplanen finns ytterligare lagstyrda dokument samt 

kommunala styrdokument som har bäring på grönstrukturplaneringen. 

Grönstrukturplanen är ett strategiskt dokument som ska ta hänsyn till de 

styrdokument som redan finns.  

I grönstrukturplanen sammanvägs de förutsättningar som finns i kommunen 

gällande grön- och blå infrastruktur och som översiktsplanen sedan tar in i den 

totala avvägningen mellan olika samhällsintressen. Också andra strategiska 

styrdokument, såsom dagvattenstrategi och policy för social hållbarhet är underlag 

som har inflytande över strategiska ställningstaganden gällande grönstruktur.  

Process och delaktighet 

Grönstrukturplanen är ett viktigt verktyg för förvaltningens arbete. Under 

processen med revideringen av grönstrukturplanen är det därför viktigt att 

dokumentet utvecklas med bred delaktighet. Arbetet tillsammans med beörda 

delar av samt med samhällsutvecklingsnämnden och kommunstyrelsen.  

Dialog om grönstruktur kommer att föras med föreningar, organisationer, det 

lokala näringslivet, regionala aktörer som grannkommuner, region Uppsala samt 

länsstyrelsen i samband med den planerade dialogen för översiktsplanen.  

I samband med översiktsplanens samråd kommer insamlade synpunkter att 

inarbetas i grönstrukturplanen.  

I arbetet med översiktsplanen har en bred projekt- och referensgrupp bildats inom 

förvaltningen och olika fokusmål för översiktsplanen ska hanteras under löpande 

arbetsmöten 2-4 gånger per år tillsammans med samhällsutvecklingsnämnden och 

kommunstyrelsen. I möjligaste mån ska frågor som rör grönstruktur tas upp i 

dessa, redan inplanerade, forum.  

Avstämningar kan komma att ske med olika nämnder vid behov.  
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En mindre projektgrupp av tjänstepersoner driver arbetet framåt och 

specialistkompetens från olika delar av förvaltningen kommer att tillfrågas 

gällande specifika sakfrågor.   

Kopplingar till andra projekt och verksamheter 

Grönstrukturplanearbetet har kopplingar till många andra projekt och 

verksamheter inom kommunen.  

De pågående projekt som påverkar grönstrukturplanen är följande: 

 Knivsta 2035 

 Åtgärdsvalsstudie fyrspårets omland 

 Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster i tätorterna 

 Översiktsplan 

 

Arbetet är beroende av informationsutbyte och samplanering med andra projekt 

varför projektledare och projektmedlemmar har ett uttalat uppdrag att säkerställa 

att informationen förmedlas.  

Utöver dessa interna projekt förväntas flera andra underlag vara av vikt för 

grönstrukturplanens utformning. Det gäller till exempel trafikverkets 

lokaliseringsutredning för fyra spår och svenska kraftnäts ledningsdragning genom 

kommunen.  

Tidplan 

Tidsplanen redogör för projektets huvudsakliga aktiviteter och när i tid de är 

tänkta att genomföras. Tidsplanen definierar inom vilka ramar projektet är tänkt 

att genomföras inom. Beroende på olika faktorer kan tidsplanen komma att 

justeras eller anpassas till de nya förutsättningarna för projektet.  

 Projektplanering – vår 2023 

 Tidig dialog – vår – höst 2023 

 Framtagning av underlag, utredningar, sommar-höst 2023 

 målarbete osv höst 2023-vår 2024 

 interngranskning och ÖP-samråd vår 2024 

 antagande – 2024 – höst 2024 
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Aktivitet 

Feb-

mars 

2023 

Apr-

juni 

2023 

Juli-

sept 

2023 

Okt -

dec 

2023 

Jan-

mars 

2024 

Mar-

juni 

2024 

Sep-

okt 

2024 

Projektplanering        

Tidig dialog (samtidigt med ÖP)        

NVI, spridningsanalys        

Dialog förskolor        

Målarbete, analys, uppdatering av 

texter 
 

 
   

  

Interngranskning, ÖP-samråd        

Antagande och laga kraft        

Finansiering och ekonomi 

Arbetet med grönstrukturplanen finansieras delvis genom LONA-bidrag 

motsvarande 167 000 kr. De tilldelade medlen kommer att användas för att ta fram 

konsultutredningar. Det bedöms omfatta arbetet med kompletterande 

naturvärdesinventeringar, kartläggning av barns användande av grönstrukturen samt 

spridningssambandsanalys.  
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Handläggare 
Alexander Jonsson 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-09 

Diarienummer 
SUN-2023/63 

Gatuchef   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Startbesked för gatuinvesteringar 2023  

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet 
Reinvestering av befintligt gatunät. 

2. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet TSHÅ 
(trafiksäkerhetshöjande åtgärder). 

3. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet Belysning. 

4. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet 
Cykelinfrastruktur. 

5. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Sammanfattning av ärendet 

De nya investeringsriktlinjerna medför att processen för genomförande av investeringar har 
förändrats. Investeringar överstigande 1 miljon kronor ska ha ett igångsättningstillstånd. 
Igångsättningstillståndet syftar till att göra en kontroll om förutsättningarna har förändrats 
jämfört med när projektet budgeterades och som medfört andra prioriteringar. Beslutet om 
igångsättningstillstånd tas av respektive nämnd och ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Uppföljning av investeringsprojekt kommer löpande i kommunens ordinarie 
uppföljningsprocess rapporteras i en sammanställd investeringsprognos till respektive 
nämnd. När investeringsprojektet är genomfört ska en slutredovisning tas fram för 
investeringar överstigande 1 miljon kronor. Redovisningen ska belysa både resultatet och 
projektarbetet. Vid större investeringar inom fastigheter och infrastruktur ska 
återrapporteringen även lämnas till kommunstyrelsen för kännedom och på anmodan även 
redovisas. Här avses investeringar till ett värde överstigande 3 miljoner kronor. Övriga 
projekt redovisas till nämnd. I samband med årsbokslut ska samtliga under året pågående 
och avslutade projekt rapporteras i investeringsavsnittet. 

 

Projektbeskrivning 

 Reinvestering befintligt gatunät – 5 000 tkr 
Planerade åtgärder är färdigställande av projektet Forsbyvägen, vilket innefattar 
färdigställande av sidoområden för den sträcka som ingick i fjolårets projekt. Den 
sista etappen mellan Särstavägen och Apoteksvägen kommer att påbörjas där gatan 
ska underhållsasfalteras. Underhållsasfaltering kommer att ske på flertalet gator 
enligt kommunens underhållsplan EKG (Ekonomisk kontroll av Gatunät). 

 TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande åtgärder) – 3 000 tkr 
Planerade åtgärder är färdigställande av projektet Forsbyvägen där trottoaren ska 
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breddas. Korsningen Forsbyvägen/Särstavägen får ett upphöjt övergångsställe över 
Forsbyvägen med förstärkt belysning. Inköp av digitala hastighetsdisplayer vid skolor. 

 Belysning – 4 000 tkr 
Projektet omfattar utbyte av markkabel, belysningsfundament, belysningsstolpar samt 
nya LED-armaturer. Seriebyten av gamla armaturer med högtrycksnatrium till nya 
LED-armaturer. 

 Cykelinfrastruktur – 2 000 tkr 
Utbyggnad av cykelparkeringen på Vassunda pendlarparkering. Antalet platser för 
motorfordon kommer att utökas samtidigt som en cykelparkering anläggs i anslutning 
till busshållplatsen. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Investeringar påverkar kommande års driftkostnader genom kapitaltjänstkostnader i form av 
avskrivningskostnad, ränta samt underhållskostnader. Underhållskostnader för en 
gatuinvestering kan det till exempel vara ökade snöröjnings- och sandupptagningskostnader. 
Vad gäller underhållskostnaderna går det att särskilja reinvestering från en nyinvestering. En 
reinvestering syftar till att förbättra skicket på en redan befintlig anläggning (tidigare 
investering) vilket kommunen redan har underhållskostnader för och på så sätt kommer 
reinvesteringar inte leda till ökade underhållskostnader. Vad det gäller reinvestering av 
belysningen kan finnas en positiv effekt av att byta ut gammal belysning mot ny belysning då 
det kan leda till längre energiförbrukning och en lägre kostnad. 

 

Sammanvägt är gatuverksamheten beviljade en investeringsutgift 2023 på 14 000 tusen 
kronor. Ett fulltutnyttjande av beviljad investeringsutgift beräknas genera en ökad 
kapitaltjänstkostnad på 871 tusen kronor år 2024, detta beräknat på nuvarande internränta 
på 1,25%. Exempelvis om internränta skulle stiga till 2% blir kapitaltjänstkostnaden 973 
tusen kronor och om investeringsutgiften istället skulle bli halverad (7 000 tusen kronor) blir 
kapitaltjänstkostnader 435 tusen kronor. Gatuverksamhetens avskrivningskostnader uppgår 
2023 till 17 300 tusen kronor, skulle inga nya investeringar genomföras under året skulle 
avskrivningskostnaderna minska med 150 tusen kronor 2024 och ytterligare 1 400 tusen 
kronor 2025. Utveckling av avskrivningskostnaderna medför att ett fullutnyttjande av årets 
beviljade investeringsmedel inte ryms inom verksamhetens budget kommande år. Effekten 
blir att om verksamheten inte erhåller kompensation för de ökade kapitaltjänstkostnaderna i 
kommande års budgetar behöver verksamheten nedprioritera andra budgetposter vilket kan 
få följder på kvalitén på kommunens gaturum. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-02-09 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 

 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar att ge startbesked till fyra investeringsprojekt avseende gaturummet i 
Knivsta kommun. Projekten syftar bland annat till att skapa en säker trafikmiljö i kommunen 
för kommunens invånare och således påverkar beslutet även barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Att genomföra investeringarna görs normalt för att förbättra eller utöka den kommunala 
service vilket bedöms vara positivt för barn. Syftet med investeringar är till stor del att se till 
att kommunens invånare en så säker trafikmiljö som möjlig. 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Investeringar kan komma ställas mot varandra när ekonomin sätter gränser för vad som är 
möjligt att genomföra. 

 

 

 

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 Upphandling av asfalt, mark- och anläggningsarbeten - SUN-2023/64-1 Upphandling av asfalt, mark- och anläggningsarbeten : Upphandling av asfalt, mark- och anläggningsarbeten

Sida 1 av 3 

   
 

  

Handläggare 
Alexander Jonsson 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-09 

Diarienummer 
SUN-2023/64 

Gatuchef   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Upphandling av asfalt, mark- och anläggningsarbeten 

 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att genomföra upphandling av asfalt-, mark- och 
anläggningsarbeten i Knivsta kommun för perioden 2024-04-01 till 2026-03-31 med option på 
ytterligare två år i steg om ett år i taget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att genomföra en ny upphandling av asfalt, mark- 
och anläggningsarbeten i Knivsta kommun. 

 

Bakgrund 

2019 gjorde kommunen två upphandlingar varav den ena är SUN-2019/462 Mark- och 
anläggningsarbeten i Knivsta kommun samt den andra SUN-2019/463 Asfaltsbeläggningar i 
Knivsta kommun. Dessa två upphandlingar löper ut 2024-03-31 och behöver ersättas av en 
ny upphandling för asfalt, mark- och anläggningsarbeten. 

Beroende på antalet anbudsgivare så kommer kontrakt om möjligt tecknas med fem 
entreprenörer. Dessa rangordnas och entreprenör med rangordning ett kommer utföra 
arbeten när avrop sker enligt avropsförfarande. Om entreprenören vid tre tillfällen visar 
omfattande brister mister denna sin plats i rangordningen och flyttas till sista plats i 
rangordningen, det vill säga till sista plats i rangordningen. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Upphandlingen innebär en ekonomisk kostnad för Knivsta kommunen men som ryms inom 
budget. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-02-09 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
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Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Upphandlingen har ingen direkt påverkan. 

 

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 
Alexander Jonsson 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-09 

Diarienummer 
SUN-2023/65 

Gatuchef   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Avgifter för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och 
markupplåtelse för byggetableringar 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällutvecklingsnämnden beslutar om ändrad avgift för grävtillstånd till 2 300kr. 

2. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar om ändrad avgift för trafikanordningsplan till 
1 800kr samt 230kr per påbörjat kalenderdygn. 

3. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar om ändrad avgift för markupplåtelse för 
byggetableringar till 2kr/m2 per påbörjat kalenderdygn. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tillägg av vite för utebliven ansökan och 
bristfällig dokumentation med 15 000kr. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun har fått ökade kostnader för handläggning och uppföljning för grävtillstånd 
och trafikanordningsplaner. Ledningsägarna följer inte föreskrifterna och därav behövs 
ytterligare påtryckningsmedel. Avgifter för markupplåtelse saknas i föreskrifterna. 

 

Bakgrund 

Ökade kostnader för Gatuenheten genererar att man måste höja och ändra tillståndstaxorna 
för grävtillstånd och trafikanordningsplaner. 

Enligt föreskrifterna 4.6 Under och efter arbetet så ska ledningsägarna vid återuppbyggnad 
av väg, gång- och cykelväg eller trottoar så ska detta dokumenteras med fotografier under 
hela arbetets gång. Fotomaterialet ska skickas löpande till gatuenheten@knivsta.se 

Detta görs inte och därav kan inte Gatuenheten säkerhetsställa att återfyllning av vägbanken 
samt packning sker på rätt sätt. Avgift för markupplåtelse på allmän platsmark där 
byggetablering, containrar samt upplag mm ska används saknas i föreskrifterna. 

 

 

Ev underrubrik 

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslag på taxa: 

Ansökningsavgift grävtillstånd 2 300kr 
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Ansökningsavgift trafikanordningsplan 1 800kr samt 230kr per påbörjat kalenderdygn. 

4.11 vite för ej inskickade handlingar 15 000kr. 

Markupplåtelse för Byggetablering, containrar samt upplag mm, 2kr m² per påbörjat 
kalenderdygn. 

 

Barnkonsekvensanalys 

 

 

Underlag för beslut 

 

 

Beslutet ska skickas till 

 

 

 

 

 

 

Jenny Rydåker 
Samhällsbyggnadschef
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Edvin Borgestrand 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-03 

Diarienummer 
SUN-2023/52 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 
samhällsutvecklingsnämnden 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för 
samhällsutvecklingsnämndens verksamheter. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutvecklingen ska årligen följa upp årets verksamhet i en verksamhetsberättelse 
(bokslut) avseende mål, uppdrag och ekonomi.  

Samhällsutvecklingen resultat uppgick till 4,9 miljoner kronor för 2022, nettokostnaden var 44 
miljoner kronor (förgående år 27,5 miljoner kronor). Verksamheterna gator och vägar och 
vindkraftverket redovisar ett sammantaget överskott på 9,3 miljoner kronor och är främsta 
anledningen till nämndens överskott. Avfallsverksamheten, detaljplanering och 
trafikövervakning/parkeringsavgifter redovisar underskott på sammanvägt 4,7 miljoner 
kronor. Samhällsutvecklingsnämndens investeringsutgift uppgick till 40,5 miljoner kronor, 
vilket motsvarar en nyttjandegrad av beviljade investeringsmedel på 28,3%.  

Kommunfullmäktiges mål till samhällsutvecklingsnämnden är sex stycken, varav två bedöms 
som uppnådda, fyra bedöms vara delvis uppnådda. Nämndens egna mål är sju stycken och 
dessa bedöms tre som uppnådda, två bedöms vara delvis uppnådda och två bedöms som ej 
uppnådda. 

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens. Rapporten omfattar analys av mål, uppdrag och 
ekonomisk resultat för förgående verksamhetsår. 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-01-30 
Rapport Verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- och miljönämnden 2022. 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 

 

 

 

 

 

 

Jenny Rydåker  

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet kring verksamhetsberättelse och årsbokslut handlar om att nämndens godkänner 
uppföljningen för verksamhetsåret 2022. Det gäller både nämndens ekonomi, mål och 
uppdrag. Beslutet har ingen direkt påverkan av barn då det handlar om en rapportering av 
förgående verksamhets år. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 

 

 

 

Verksamhetsberättelse- och 
bokslut för 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 

 

 

 

Antagen av Samhällsutvecklingsnämnden  
6 mars 2023 
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Nämndens uppdrag 

Samhällsutvecklingsnämnden har ansvaret för långsiktig fysisk och teknisk planering i 

kommunen. Likaså ansvarar nämnden för utveckling samt drift och underhåll av det offentliga 

rummet. I nämndens planeringsuppdrag ingår förutom översiktsplan, att som ett led i 

samhällsplaneringen, ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis VA, trafik 

samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Då investeringar i framtida 

och befintlig mark är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och finansiering, ska 

nämnden också säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark. 

Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsområden hanteras av Samhällsbyggnadskontoret där 

enheterna/funktionerna nedan primärt arbetar inom dessa områden: 

Gata- och trafikenheten ansvarar för drift, underhåll samt nyanläggning av kommunala gator 

och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare så har enheten även ansvaret 

för trafikplanering och parkering. Enheten lyder både under bygg- och miljönämnden (ex lokala 

trafikföreskrifter) och samhällsutvecklingsnämnden. 

Park- och naturenheten ansvarar för planering, drift och underhåll av kommunens parker, 

lekplatser, natur- och vattenområden men också städning av gångtunnlar, tömning av 

papperskorgar, med mera. Vidare bär enheten tillsammans med hela kontoret ansvaret att 

implementera grönstrukturplanen och utveckla grönstrukturen i Knivsta och Alsike tätorter. 

Kommunens naturskola ingår också i enhetens verksamhet. Tillsammans med Planenheten 

ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt. 

Planenheten ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering samt till detta kopplad 

miljöplanering. Detaljplaner finansieras till största del genom plankostnadsavtal. 

Exploateringsverksamhetens åtaganden är uppdelat på två nämnder, det som avser 

samhällsutvecklingsnämnden är den löpande verksamheten. 

Bostadsanpassning ingår i nämndens uppdrag och kontoret har en handläggare för 

handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 

Avfallsenheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall, grovavfall och slam 

från enskilda avlopp. Enheten arbetar utifrån mål och visioner formulerade i en avfallsplan som 

ingår i Knivsta kommuns renhållningsordning. Verksamheten upphandlar och följer upp 

entreprenadavtal samt ansvarar för planering och utveckling. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Gata och trafik 

Under 2022 har utbyggnad av allmän plats har skett inom flertalet exploateringsprojekt. I Alsike 

har allmän plats färdigställts inom detaljplanerna Lilla Brännkärrsskogen och Alsike nord etapp 

2. I AR har arbete pågått för att utföra skede 2 där asfaltering och anläggande av trottoar och 

kantstensparkering ingått. I Knivsta har arbetet inom detaljplan Margarethahemmet färdigställts. 

Kvarstående skede 2 i de centrala delarna inom Sågenområdet har färdigställts, främst norra 

delen av Centralvägen. 

I samband med planerad underhållsasfaltering av Forsbyvägen har gammal betongkantsten bytts 

ut och den gång- och cykelväg som ligger utmed Forsbyvägen har på delar av sträckan breddats 

och fått en tydligare linjedragning och prioritering. 

Arbetet med gatubelysning har även pågått under 2022 där delar av anläggningen är gammal och 

målet är att få till en energieffektivare och modern anläggning som ökar både tryggheten och 

driftsäkerheten. 

Park och natur 

Efter beslut under 2022 om bildande av naturreservat Ängbyskogen har förberedelser inför 

gränsmarkeringsarbete och informationsmaterial inletts och planeras slutföras våren 2023. 

Enheten är involverad i översiktsplanearbete och ansvarar för revidering av kommunens 

grönstrukturplan; ett strategiskt arbete som kommer att prägla verksamheten de kommande åren. 

Knivsta naturskola har haft aktiviteter med drygt 800 elever och fortbildat 90 pedagoger, samt 

arrangerat ett antal evenemang i samverkan med bland annat SPF, PRO, Lyckträffen och 

Friluftsfrämjandet. Under hösten har Naturskolan sökt statliga bidra för att kunna växla upp 

verksamheten. 

Det är ett fortsatt stort besökstryck i kommunens naturområden och på badplatser. 

Granbarkborrarna har skapat många riskträd som behövts omhändertas. Slitaget på anläggningar, 

offentliga toaletter och stigar har varit stor hela året. Under 2022 har skötseln av en ny park i 

Alsike, en badplats vid Margaretahemmet och en discgolfbana tillkommit i kommunens drift. 

Avfall 

Under 2022 har en del arbete ägnats åt samverkan mellan Knivstas samverkanskommuner. En 

plockanalys genomfördes under hösten 2022 av samtliga 8 fraktioner i fyrfackskärlen samt 

restavfall och matavfall från flerbostadshus har genomförts inom ramen för samarbetet där 

resultaten visar en hög nivå av korrekt sortering.  Ett stort arbete kring framtagande av ny 

gemensam avfallsplan har också skett under året. Beslut om antagande sker i början av 2023. 

Under året har regeringen tagit beslut kring ansvaret för insamling av förpackningar som 

kommer övergå i kommunal regi etappvis med början 2024-01-01. Kommunerna har från 2022 

fått ansvaret för insamling av returpapper. 

Ureahygieniseringsanläggningen är ännu inte certifierad för att sprida svartvatten på åkermark. 

Arbetet pågår, men har försenats p.g.a. oklarheter kring testmetod för de analyser som krävs. 

Test har genomförts under hösten och analysen av proverna väntas under våren 2023. 
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Under året har även arbetet pågått med det uppdrag som gavs från nämnden att genomföra en 

översyn av organisation och arbetssätt för avfallshantering. 

Plan 

Under 2022 har kommunen fattat beslut om en stadsutvecklingsstrategi samt att inleda arbetet 

med en ny översiktsplan. Samtidigt har flera större strategiska projekt som kommer att ligga till 

grund för den nya översiktsplanen samt för den långsiktiga utvecklingen för kommunen 

initierats. Bland annat har arbetet med en jordbruksmarksutredning, övergripande 

väginfrastrukturutredning samt ett lokalt åtgärdsprogram för Pinglaström, Ekebyån och 

Knivstaån startats upp. Fler projekt är under planeringsfasen. 

Under året har politiska prioriteringar kring vilka detaljplaner som ska fram ändrats vilket 

påverkat verksamheten. En större detaljplan, med omkring 1000 bostäder, som skulle antas har 

skjutits fram till följd av dessa omprioriteringar. 

  

Framtiden 

Gata och trafik 

Under de senaste åren har index för vägentreprenader stigit kraftigt vilket innebär stora 

utmaningar för verksamheten för att bibehålla en god standard på gatunätet. 

Utbyggnad av allmän plats innebär ökade kostnader för enheten gällande kapitaltjänstkostnader 

och drift. En utmaning har varit att säkerställa att budget räknas upp för att täcka de ökande 

omkostnaderna för verksamheten. I relation till indexutvecklingen är detta en av de största 

utmaningarna enheten kommer att ha under det kommande året. 

Även rekrytering av personal med senior kompetens kommer att vara en utmaning för enheten, 

samtidigt som behovet ökar i samband med att arbetet kring järnvägsplan Fyra spår kommer allt 

längre fram i processen. 

Park och natur 

När kommunen växer och det blir fler allmänna platser av en högre kvalitet än tidigare ökar 

kraven på driftorganisationen för att kunna underhålla platserna. Ett ökat antal kommuninvånare 

innebär också att fler bevakar de allmänna miljöerna och inkommer med synpunkter och 

klagomål som måste administreras. Under 2023 kommer drift och skötsel av "Margaretaparken" 

att tas över av kommunen. 

Driftverksamheten påverkas redan av det osäkra ekonomiska läget i världen som lett till högre 

bränsle-, material- och maskinkostnader. Delar av maskinparken är i behov att bytas ut inom en 

snar framtid, men det finns inte utrymme i driftbudgeten att investera i nya maskiner. Under 

2023 behöver denna fråga hanteras. 

Under 2023 genomförs en kartläggning av framtida behov för att kommunkoncernens (gata och 

trafik, park och natur och kommunfastigheter) egen utomhusdrift och driftentreprenad ska kunna 

effektiviseras och en ny lokal kunna identifieras. Detta då nuvarande lokal inte är ändamålsenlig 

och indikationer finns att lokalen ej kommer kunna nyttjas längre än ca 5 år. För att 

driftorganisationen ska kunna fungera effektivt behöver lokalerna ses över. Nya 

verksamhetslokaler innebär en ökad hyra som belastar en redan ansträngd driftsbudget. 
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Hållbarhetsarbetet och fokus på klimatanpassning kommer att få mer och större betydelse för 

verksamheten. I framtiden behöver grönområden och stadsgrönska vara än mer multifunktionell 

och en del av stadens tekniska system. I arbetet behöver grönyteplaneringen ha ett större fokus 

på mångfunktionalitet och hållbarhet i alla planeringsskeden. Kompetenskraven är höga och 

rekryteringar är utmanande då vi konkurrerar med storstäderna om personresurser. 

Avfall 

Inför kommande kommunalt ansvar kring insamling av förpackningar kommer förberedelser i 

form av upphandlingar, informationsinsatser samt systemtekniska lösningar att krävas under 

2023. 

Som ett led i att arbeta för ekonomi i balans inom avfallskollektivet avser kontoret att göra en 

ytterligare fördjupad analys av Kretsloppsparkens ekonomiska förutsättningar. Potential finns för 

förbättrat ekonomiskt resultat genom åtgärder som bättre sortering och effektivisering samt 

genom att se över framtida driftform alternativt nytt avtal i samband med att nuvarande avtalstid 

löper ut 2024-12-31. 

Plan 

Det finns fortsatt stort behov av att bedriva strategisk planering för att underlätta efterföljande 

skeden inom fysisk planering. 

Detaljplaneverksamheten finansieras till övervägande del av plankostnadsavtal i 

detaljplaneprojekt. Till följd av ett antal omprioriteringar har planenheten utmaningar vad gäller 

möjligheten till debitering i detaljplaneprojekt vilket innebär en påtaglig risk för underskott i 

slutet av året. 

Begränsad VA-kapacitet fortsätter att påverka verksamheten, men en anslutning till Käppala 

avloppsreningsverk planeras att ske till 2027. 

Det kommer i framtiden att finnas behov av kommunbidrag för att ta fram detaljplaner som 

möjliggör för den infrastruktur som planeras genom Trafikverket. Kommunen behöver även 

arbeta fram detaljplaner för flera VA-utbyggandsområden i enlighet med VA-planen. Det är i 

vissa fall osäkert kring hur dessa projekt ska finansieras vilket behöver utredas under 2023. 
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Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter 

och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter mäts 

med SCBs medborgarundersökning, statistiken hämtas från Kolada. Indikatorn mättes senast 

2021 och mätningen görs vartannat år varför inget utfall finns för 2022. 

Förvaltningen har varit aktiva i dialogerna för "Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta 

och Alsike stationsområde - morgondagens stadsdelar i kommunen där framtiden bor", antagen 

av kommunfullmäktige i mars 2022. Förvaltningen har också arbetat med tidig dialog i flera 

projekt. I arbetet med detaljplan för gruppboende på fastigheten Särsta 3:1 har en tidig dialog 

genomförts med de närmaste grannarna. Tidig dialog förbereds även i  arbetet med en revidering 

av översiktsplan och i arbetet med detaljplan för Särsta 3:122. Därutöver har kontakt med boende 

inom planområdet Furulund tagits innan planhandlingar ska skickas ut på granskning för att 

fånga upp synpunkter då det gått lång tid och ändringar skett sedan senaste tillfället som 

handlingar skickats ut. 

Park- och naturenheten har ett populärt instagramkonto, luftenarfriiknivsta, för att informera om 

natur, naturskolan och friluftslivsaktiviteter i kommunen och kontoret har haft några evenemang 

för allmänheten, varav en föreläsning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Knivsta för 

daglediga, och en stadsvandring med temat natur i Knivsta tätort. 

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor 

2022 

Utfall 
män 
2022 

Utfall 
2022 

Måltal Status 

Medborgarundersökningen 
- Invånarnas möjlighet till 
insyn och inflytande över 
kommunens beslut och 
verksamheter är bra, andel 
(%)  

 20    40  

Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över 

kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%) 

Mätningen görs vartannat år, inget utfall kommer för 2022. 
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Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet 

optimeras. 

 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Funktion och ekologisk hållbarhet beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala 

samhällsbyggnadsprocessen. När det gäller möjliggörande av bostadsbebyggelse har det under 

2022 pågått aktivt arbete med 14 detaljplaner och ytterligare sex är i uppstart med 

projektplanering. Sammanlagt omfattar dessa detaljplaner cirka 3000 bostäder. Av dessa har två 

större detaljplaner med ett tidigare förväntat antagande under 2022 behövt omarbetas vilket har 

medfört att ingen detaljplan har antagits under året.  I syfte att långsiktigt säkerställa ytterligare 

arbetstillfällen i kommunen har förvaltningen genomfört ett omfattande arbete under året för att 

ta fram en förstudie för planeringsförutsättningar för verksamhetsområden i Ar, Brunnby, Nor 

och Forsby. 

Efter pandemiåren kan konstateras ett fortsatt högre besökstryck i befintliga parker och 

naturområden vilket ställer ökade krav här och nu liksom framåt både vad gäller planering men 

även för drift och skötsel av befintliga områden. 

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor 

2022 

Utfall 
män 
2022 

Utfall 
2022 

Måltal Status 

Andelen sysselsatt 
dagbefolkning i förhållande 
till befolkningen, andel (%)  

24     26  

Nöjdhet med skötseln av 
kommunens utomhusmiljöer, 
andel (%)  

    58   

Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) 

Ungefär tre av fem kommuninvånare är positivt inställda till skötseln av kommunens parker, 

medan närmare en av tio är negativt inställd. En tredjedel av svarande i enkäten har inte lämnat 

ett omdöme vilket kan tolkas som att de inte besökt de tätortsnära parkerna under senare tid. 

När det gäller skötseln och lekredskapen in kommunens lekparker och lekplatser är ungefär tre 

av fem kommuninvånare är positivt inställda, medan närmare en av fem är negativt inställda. 



Samhällsutvecklingsnämnden, Verksamhetsberättelse- och bokslut 9(27) 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Ett led i att säkerställa långsiktig ekonomi i balans är att övergå till att arbeta med detaljplaner 

med avtal som bygger på timdebitering genom nya föreskrifter om avgifter för planenhetens 

verksamhet (plantaxa) vilket säkerställer att kommunens olika verksamheter blir ersatta för den 

tid som läggs på respektive detaljplan. Ett antal detaljplaner med äldre avtal kvarstår dock 

alltjämt, vilket innebär att när arbete med detaljplaner avbryts eller läggs vilande av olika skäl, 

uteblir planerade intäkter med underskott som följd. 

Nyttjandegraden av investeringsmedel ligger långt under målnivån vilket till stor del härör från 

exploateringsprojekt som ej har startats enligt tidigare satt tidplan, exempelvis Lötängen, Kilen 

och Södra Ar. Även utbyggnadsplanen för Centrala Ängbyg har blivit förskjuten jämfört med 

investeringsplanen. Nyttjandet av övriga investeringsmedel har inte heller gjorts fullt ut beroende 

på utmaningar med personella resurser inom kontoret. 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 

kostnad 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter håller hög kvalitet till en låg kostnad. Det finns 

dock utrymme för fortsatt utveckling och effektivisering, bland annat har förvaltningen under 

året arbetat med uppdraget att genomföra en översyn av organisation och arbetssätt för 

avfallshanteringen. 

Detaljplaner med planuppdrag från och med 2022 och framåt ska enligt ny lagstiftning vara 

digitala och efter laga kraft läggas upp i den nationella geodatabasen. Arbetet är påbörjat och 

kommer att behöva utvecklas under 2023. I arbetet med ny översiktsplan kommer även 

samhällsbyggnadskontoret inleda digitalisering av makranvädningskartan, även om krav om 

digitalisering ännu ej finns för översiktsplaner. Under året har även enheten gått över till digitala 



Samhällsutvecklingsnämnden, Verksamhetsberättelse- och bokslut 10(27) 

utskick, vilket har lett till en rad effektiviseringar. 

  

Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Knivstas grönstruktur och natruvärden beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala 

samhällsbyggnadsprocessen. Till exempel tillämpas grönstrukturplanen i alla detaljplaner och 

alla naturområden naturvärdesinventeras enligt standard, försök pågår för att omvandla 

gräsmattor till äng och faunadepåer anläggs i skogsbryn. 

Bildandet av naturreservatet Ängbyskogen underlättar också för förvaltningen av skogens 

naturvärden och arbetet pågår att ta fram beslutsunderlag för bildande av ytterligare ett 

naturreservat i Kölängsskogen. Ett stort besökstryck i befintliga parker i kombination med fler 

parker och grönområden att sköta om ställer nya krav på förvaltningens drift. 

Inom ramen för arbetet med kommunens hållbarhetslöften för programperioden 2021-2023 pågår 

ett förvaltningsövergripande arbete med att verkställa ett brett antal löften om programperiodens 

tema som är biologisk mångfald. 

Trenden för andel hushållsavfall som materialåtervinns, inklusive biologisk behandling, är 

ökande vilket är positivt. 
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Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor 

2022 

Utfall 
män 
2022 

Utfall 
2022 

Måltal Status 

Hushållsavfall som samlats 
in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, 
andel (%)  

30 35   48 40  

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, 
andel (%)  

50 48   48 50  

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) 

Ytterligare ett fordon är inköpt till SBK. Detta fordon drivs med el, vilket ökar andelen 

fossilberoende fordon i fordonsflottan. Det är okänt vilket elmix som kommunen har avtalat, 

men SBK äger ett vindkraftverk, vilket bör kunna medföra att dessa fordon bör kunna betraktas 

som drivna med förnybar elmix. 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 

kompetens tas tillvara 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter arbetar löpande med personalfrämjande åtgärder i 

syfte att skapa trivsel och engagemang bland medarbetarna. Vidare så prioriteras 

kompetensutveckling på medarbetarnivå högt. 

Under hösten genomfördes medarbetarpulsen för att få en nulägesbild. Resultaten för 

medarbetarengagemang för kommunen som helhet ligger strax över satt målnivå och för 

Samhällsbyggnadskontoret strax under. Det samlade resultatet används för att på olika 

organisatoriska nivåer skapa förutsättningar för fortsatt arbete med främjande åtgärder inom rätt 

områden, både för att bibehålla och för att förbättra. 

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor 

2022 

Utfall 
män 
2022 

Utfall 
2022 

Måltal Status 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex  

82 83   83 81  

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex  

81 83   82 81  
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Måluppföljning nämnd 

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet 

optimeras. 

Samhällsutvecklingsnämnden ska möjliggöra för byggandet av bostäder 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

En större detaljplan som förväntades antas under året har beslutats att omarbetas, vilket har 

medfört att målet inte uppfylls i år. När denna större detaljplan väl antas kommer målet troligen 

vara uppfyllt för fler år. Samhällsbyggnadskontoret har arbetat aktivt med 14 detaljplaner under 

2022, varav tre har startat upp i år. Ytterligare sex detaljplaner håller på att startas upp och har 

projektplanerats under året. Sammanlagt omfattar dessa detaljplaner uppskattningsvis omkring 

3000 bostäder. 

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor 

2022 

Utfall 
män 
2022 

Utfall 
2022 

Måltal Status 

Antal bostäder i antagna 
detaljplaner  

950 15   0 250  

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

God ekonomisk planering 

 

 

Måluppfyllelse 
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Analys 

Den låga nyttjandegraden härör till stor del från att investeringsmedlen för exploaterings-

investeringarna inte har nyttjats i någon stor utsträckning, knappt 20 mnkr av 92 mnkr. 

Anledningen är att detaljplanerna i flera exploateringsprojekt som Lötängen, Kilen och Södra 

AR inte antagits samt att utbyggnadsplanen för Centrala Ängby har blivit förskjuten jämfört med 

investeringsplanen. 

Nyttjandet av övriga investeringsmedel har inte heller gjorts fullt ut beroende på utmaningar med 

personella resurser inom kontoret. 

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor 

2022 

Utfall 
män 
2022 

Utfall 
2022 

Måltal Status 

Nyttjandegraden av beviljade 
investeringsmedel  

57 50   28 75  

Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun 

Knivstas parker ska upplevas inbjudande och välskötta 

 

 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Kontoret kommunicerar dagligen med invånare angående grönområdenas tillstånd i kommunen 

och hanterar såväl beröm som klagomål. En majoritet av medborgarna är idag positivt inställda 

till skötseln av kommunens parker och lekplatser, men trenden är negativ. Det ökade slitaget och 

nedskräpningen har inneburit att det varit svårt för verksamheten att hinna med. 

Ungefär tre av fem kommuninvånare är positivt inställda till skötseln av kommunens parker, 

medan närmare en av tio är negativt inställd. En tredjedel av svarande i enkäten har inte lämnat 

ett omdöme vilket kan tolkas som att de inte besökt de tätortsnära parkerna under senare tid. 

Ett stort besökstryck i befintliga parker i kombination med fler parker och grönområden att sköta 

om ställer nya krav på förvaltningens drift. 
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Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor 

2022 

Utfall 
män 
2022 

Utfall 
2022 

Måltal Status 

Andel respondenter som har 
svarat bra i 
enkätundersökningen Kritik 
på teknik  

    58 75  

Nämnden arbetar för att skapa goda medborgardialoger 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Medborgardialog är en naturlig del av kontorets verksamhet eftersom översiktsplan och 

detaljplan omfattas av samrådsskyldighet enligt plan- och bygglagen. Kontoret har utöver 

samrådsskyldigheten haft tidig dialog i med de närmaste grannarna till skogsområdet fastigheten 

Särsta 3:1 där ett gruppboende planeras. Ett extra dialogtillfälle har även hållits inför granskning 

med de som bor inom planområdet för Furulund. 

Bostadsnära insamling av förpackningar och restavfall 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Över 98% av kommunens villor och fritidshus har bostadsnära insamling och sortering av 

hushållsavfall och förpackningar genom placering av 2 st fyrfackskärl vid varje fastighet. 

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor 

2022 

Utfall 
män 
2022 

Utfall 
2022 

Måltal Status 

Antal registrerade villa och 
fritidshus som har 
bostadsnära insamling 2022-
12-31  

98 98    98  
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I Knivsta ska det finnas natur med höga värden. Det ska vara lätt att hitta ut i 

naturen. 

 

 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Under året har besökstrycket på kommunens naturområden och badplatser fortsatt varit mycket 

stort. Intresset för ett bostadsnära friluftsliv och hemester som pandemin resulterat i har medfört 

att mer resurser har lagts på renhållning och tömning av toaletter i kommunens naturområden. 

Slitaget på stigar och leder har i vissa områden varit så stort att slitagehämmande åtgärder kan 

behöva övervägas framöver för att få hållbara områden över tid. Det har i vissa fall varit svårt för 

förvaltningen att hålla jämna steg med det ökade underhållsbehovet. 

Beslutet att bilda naturreservat Ängbyskogen innebär att kommunen bevarar natur med höga 

värden och kan planera för att tillgängliggöra av skogen på ett systematiskt sätt. Arbetet med att 

märka ut stigar och reservatsgräns har påbörjat under året. 

Under året har evenemang och guidningar för att locka ut medborgare i natur och grönområden 

genomförts och kommunen hamnade på plats 67 i rankingen över årets Friluftslivskommun. 

Bland annat har arbete för att synliggöra kommunens naturområden i sociala medier genomförts. 

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor 

2022 

Utfall 
män 
2022 

Utfall 
2022 

Måltal Status 

Ranking i naturvårdsverkets 
enkät "årets friluftskommun"  

80 71   67 75  

poäng i 
naturskyddföreningens enkät 
"bästa naturvårdskommun"  

34 40   39 40  
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Knivsta kommun ska ha trygga och säkra utemiljöer 

 

 

 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Ett brett arbete sker inom hela kontoret för en kontinuerlig dialog med kommunpolisen för att 

säkerställa att eventuella existerande problem hanteras i samhällsbyggnadsprocessen, samt för att 

undvika att nya problem uppstår. Arbete sker även löpande för att skapa och vidmakthålla trygga 

gatumiljöer för samtliga trafikanter där exempelvis en god gatubelysning både ger god sikt och 

bidrar till en ökad trygghetskänsla. 

SCB:s medborgarundersökning publiceras årligen i januari. I den rapport som kom i januari 2022 

för 2021 så kände över 80 % av enkätens respondenter sig trygga i sitt område när det var mörkt 

ute och nästan 98 % av enkätens respondenter sig trygga i sitt område när det var ljust ute. 

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor 

2022 

Utfall 
män 
2022 

Utfall 
2022 

Måltal Status 

Andel trygga utomhus när 
det är mörkt ute  

    80 60  

Andel trygga utomhus när 
det är ljust ute  

    98 60  
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

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

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden  

Cykelvägar är prioriterade, cykelväg 
mellan Alsike och Uppsala ska 
bevakas i 4-spåravtalet 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Plan för parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat bilberoende 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

  



Samhällsutvecklingsnämnden, Verksamhetsberättelse- och bokslut 18(27) 

Ledning, styrning och organisation Vi arbetar efter den gemensamma 
samverkansmodellen 
 
Vi arbetar utifrån beslutad 
systemförvaltningsmodell i 
respektive kommun 
 
Vi uppmuntrar till nytänkande och är 
tillåtande i vår samverkan 
 
Vi strävar efter standardiserade och 
gemensamma lösningar 
 
Vi skapar förutsättningar för ett 
effektivt 
informationssäkerhetsarbete 

 

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

Sveriges kommuner kommer med 
en åldrande befolkning att behöva 
leverera mer välfärd (kommunal 
service) med oförändrade 
ekonomiska resurser. Nämnderna 
ska därför i boksluten redovisa vilka 
effektiviseringar som genomförts 
och vilka varaktiga ekonomiska 
effekter det givit. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Digital kompetens Vi strävar hela tiden efter att 
utvecklas och öka vår digitala 
kompetens 
 
Vi har kunskap kring digitala verktyg 
och vår IT arbetsplats 
 
Vi följer en implementerad process 
för IT-upphandlingar 

 

Effektiv och kvalitativ välfärd Vi ska tillhandahålla enkla, tydliga, 
säkra och effektiva digitala tjänster 
för kommuninvånarna 
 
Vi skapar nytta för 
kommuninvånarna genom fler 
digitala tjänster 
 
Vi ska arbeta digitalt och mobilt först 
där det är möjligt och ekonomiskt 
försvarbart 
 
Vi ska tillhandahålla öppna data 
 
Vi strävar efter effektiva arbetssätt 

 

Infria kommunens hållbarhetslöften 
vilka har tecknats med 
Länsstyrelsen 

Kontoret ska i sin löpande 
verksamhet infria samtliga 
hållbarhetslöften. Arbetet med 
hållbarhetslöften ska årligen 
rapporteras till Länsstyrelsen i 
Uppsala län. 
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Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla 

nya effektiv arbetssätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad 

och kostnadseffektiv kommunorganisation. 

Förvaltningen arbetar ständigt med förbättringar och effektivisering. Exempelvis görs alltid en 

utvärdering vid uppkomna vakanser om en återrekrytering ska göras och i så fall med vilken 

kompetens. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 

verksamhetsområden 

Nämndens verksamheter påverkas av den pågående utvecklingen av kommunhuset till en 

aktivitetsbaserad arbetsplats, vilket förbättrar lokaleffektiviteten. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i 

kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola. 

De tjänstebilar som nämndens verksamheter har tillgång till är 36 % elbilar. Vid nyinköp av 

fordon görs alltid en utvärdering om ett motsvarande fordon med fossilfria drivmedel finns att 

tillgå. 

Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär 

resurshushållning och delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa 

produktionsvillkor. 

I "riktlinjer för inköp och upphandling" framgår anvisningar för hur medarbetare i Knivsta 

kommun ska arbeta med upphandlingar. I riktlinjerna framgår att kommunen i samtliga 

upphandlingar ska sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att främja social 

rättvisa och minska negativ miljöpåverkan.I "riktlinjer för inköp och upphandling" framgår 

anvisningar för hur medarbetare i Knivsta kommun ska arbeta med upphandlingar. I riktlinjerna 

framgår att kommunen i samtliga upphandlingar ska sträva efter att ställa så långtgående krav 

som möjligt för att främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan. 

Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering, ska övervägas vid 

nybyggnation och planering av nya områden. 

Förberedelser pågår för att möta den nya vattentjänstlagen som börjar gälla vid årsskiftet 

2022/23 bland annat genom att förvaltningen stärkt kompetensen inom området med en 

vattenstrateg med specialistkunskaper inom VA-hantering. Uppdraget hanteras även genom den 

revidering av kommunens VA-plan som startats under hösten 2022. 

Cykelvägar är prioriterade, cykelväg mellan Alsike och Uppsala ska bevakas i 4-

spåravtalet 

Arbetet är högt prioriterat och implementerat i Stadsutvecklingsstrategin samt i Transportplan för 

hållbar mobilitet. Samhällsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med Trafikverket, Region 

Uppsala och Uppsala kommun bland annat i åtgärdsvalstudie för 4-spårets omland för att skapa 

möjligheter till hållbart resande, där gena och effektiva cykelförbindelser är en viktig del för alla 

parter. 
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Plan för parkeringslösningar och stimulera ett minskat bilberoende 

Transportplan för hållbar mobilitet, som även planeras innehålla en plan för parkeringslösningar 

för att göra bilen tillgänglig när den behövs men ändå stimulera till ett mer hållbart resande, har 

inte färdigställts under året. 

Ledning, styrning och organisation 

Nytänkande uppmuntras och att finna standardiserade och gemensamma lösningar är ett ständigt 

pågående arbete som bedrivs brett inom kontoret. Fortsatt utveckling av arbetssätt för den breda 

samhällsbyggnadsprocessen pågår med berörda delar inom hela kommunförvaltningen. 

Digital kompetens 

Nämndens verksamheter har hög kompetens inom de digitala verktyg som används och en 

utveckling av användandet av digitala verktyg sker kontinuerligt, exempelvis genom nya 

användningsområden med stöd av GIS. 

Effektiv och kvalitativ välfärd 

Förvaltningen fortsätter att möjliggöra för digitala möten och samverkansformer vilket uppfattas 

som uppskattat av både invånare och näringsliv. Ytterligare utveckling av verksamheten är 

initierad i syfte att säkra så väl effektivitet som kvalitet i leveranser av nämndens uppdrag. 

Infria kommunens hållbarhetslöften vilka har tecknats med Länsstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontoret har löften i alla tre åtgärdsprogram: minskad klimatpåverkan, 

ekosystem och biologisk mångfald och vatten. Inom åtgärdsprogrammet för minskad 

klimatpåverkan har kontoret tagit tio löften, inom biologisk mångfald är det tjugofyra löften och 

inom vatten sju löften. En återrapportering gjordes för alla tre åtgärdsprogram under våren 2022. 

Statusen på arbetet markeras med grön, gul eller röd färg. 

 Grön-åtgärden går enligt plan 

 Gult-mindre avvikelse från plan 

 Rött-stor avvikelse från plan. 

Inom minskad klimatpåverkan är alla löften grön eller gulmarkerade, där gulmarkerade löften 

ska påbörjas 2022-2023. 

Inom biologisk mångfald är alla löften grön eller gul markerade förutom ett löfte som är 

rödmarkerat, de gulmarkerade löftena planeras även här att köras igång under 2022-2023. 

Inom vatten är alla löften grön eller gulmarkerade. 

Bedömningen är att det går bra för samhällsbyggnadskontoret att uppfylla de tecknade löftena. 

Majoriteten av löftena är grönmarkerade och de löften som är gulmarkerade är det för att det 

arbetet sattes på paus på under pandemin men ska arbetas med under 2022-2023. 
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Rapportering av nämndens uppdrag till kontoret 

Uppdrag Målbild Kontor 

I Knivsta planeras grönstrukturen så 
att den biologisk mångfalden kan 
bevaras och utvecklas. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbar stadsutveckling 

Samhällsbyggnadskontoret  

Sjöar och vattendrag i Knivsta 
kommun ska ha god vattenkvalitet. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbar stadsutveckling 

Samhällsbyggnadskontoret  

Arbeta i linje med 4-spårsavtalet Under året ska kontoret ha tagit 
fram 
- Transportplan för hållbar mobilitet 
- Utvecklingsprogram med 
stadsutvecklingsstrategi (eller 
motsvarande) för västra Knivsta och 
del av Alsike 

Samhällsbyggnadskontoret  

Samhällsbyggnadskontoret ska 
genomföra ändamålsenlig 
medborgardialoger, anpassad 
utifrån rådande läge 

Ökad delaktighet och transparens. Samhällsbyggnadskontoret  

Infria kommunens hållbarhetslöften 
vilka har tecknats med 
Länsstyrelsen 

Kontoret ska i sin löpande 
verksamhet infria samtliga 
hållbarhetslöften. Arbetet med 
hållbarhetslöften ska årligen 
rapporteras till Länsstyrelsen i 
Uppsala län. 

Samhällsbyggnadskontoret  

I Knivsta planeras grönstrukturen så att den biologisk mångfalden kan bevaras och 

utvecklas. 

Grönstrukturplaneringen sker på samtliga planeringssteg i samhällsbyggnadsprocessen. I 

detaljplaneskede finns rutiner för standardiserade naturvärdesinventeringar och för 

ekosystemtjänstanalyser som gör i samtliga detaljplaner som bedöms påverka natur eller 

jordbruksmark och våtmarker, vattendrag eller sjöar. Särskild hänsyn tas till den gröna 

infrastrukturen och dess funktion som spridningssamband för vilda arter. Under året har 

förberedelser gjorts för att snarast 2023 kunna starta arbetet med att revidera grönstrukturplanen. 

Arbetet med att infria hållbarhetslöften för biologisk mångfald pågår enligt plan. 

Sjöar och vattendrag i Knivsta kommun ska ha god vattenkvalitet. 

Åtgärder som förbättrar vattenkvalitet genomförs kontinuerligt. All exploatering i sjöars och 

vattendrags avrinningsområden påverkar vattenkvaliteten och för verksamheten innebär det en 

stor utmaning i den fysiska planeringen. Alla exploateringar följer de anvisningar som finns i 

kommunens dagvattenstrategi, med målet att förbättra vattenkvaliteten. Resultatet av det arbetet 

får genomslag först efter flera år och arbetet att nå målet helt är ett långsiktigt arbete. 

Arbeta i linje med 4-spårsavtalet 

Stadsutvecklingsstrategin har antagits under året som blir ett underlag för arbetet med en ny 

översiktsplan. Under året har en rad större utredningar och projekt initieras som behövs för kom-

munens långsiktiga utveckling, däribland lokalt åtgärdsprogram för Pinglaström, Ekebyån och 

Knivstaån, jordbruksmarksutredning som ett underlag till översiktsplan och VA-plan, revidering 

och uppdatering grönstrukturplanen och inte minst en övergripande väginfrastrukturutredning. 
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Samhällsbyggnadskontoret ska genomföra ändamålsenlig medborgardialoger, anpassad 

utifrån rådande läge 

Förvaltningen har arbetat med tidig dialog i flera projekt. I arbetet med detaljplan för 

gruppboende på fastigheten Särsta 3:1 har en tidig dialog genomförts med de närmaste 

grannarna. Planenheten förbereder även tidig dialog i arbetet med en revidering av översiktsplan 

och i arbetet med detaljplan för Särsta 3:122. Därutöver har planenheten i arbetet med detaljplan 

för Furulund kontaktat boende inom planområdet innan planhandlingar ska skickas ut på 

granskning för att fånga upp synpunkter eftersom det gått lång tid och skett många ändringar 

sedan senaste tillfället som handlingar skickats ut. 

Infria kommunens hållbarhetslöften vilka har tecknats med Länsstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontoret har löften i alla tre åtgärdsprogram: minskad klimatpåverkan, 

ekosystem och biologisk mångfald och vatten. Inom åtgärdsprogrammet för minskad 

klimatpåverkan har kontoret tagit tio löften, inom biologisk mångfald är det tjugofyra löften och 

inom vatten sju löften. En återrapportering gjordes för alla tre åtgärdsprogram under våren 2022. 

Statusen på arbetet markeras med grön, gul eller röd färg. 

 Grön-åtgärden går enligt plan 

 Gult-mindre avvikelse från plan 

 Rött-stor avvikelse från plan. 

Inom minskad klimatpåverkan är alla löften grön eller gulmarkerade, där gulmarkerade löften 

ska påbörjas 2022-2023. 

Inom biologisk mångfald är alla löften grön eller gul markerade förutom ett löfte som är 

rödmarkerat, de gulmarkerade löftena planeras även här att köras igång under 2022-2023. 

Inom vatten är alla löften grön eller gulmarkerade. 

Bedömningen är att det går bra för samhällsbyggnadskontoret att uppfylla de tecknade löftena. 

Majoriteten av löftena är grönmarkerade och de löften som är gulmarkerade är det för att det 

arbetet sattes på paus på under pandemin men ska arbetas med under 2022-2023. 
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Ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Samhällsutvecklingsnämnden tilldelades medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna 

Mål och budget 2022 (MoB). Nämndens totala anslag uppgick till 39,7 miljoner kronor, vilket är 

en minskning med 5,4 miljoner kronor gentemot verksamhetsåret 2021. Verksamhetsåret 2022 

flyttades exploateringsverksamheten samt Utvecklingsprogram Knivsta 2035 till kommun-

styrelsen vilket är förklaringen till den minskade budgetramen. Exkluderas verksamheterna som 

flyttats till kommunstyrelsen har samhällsutvecklingsnämnden erhållit en uppräkning av 

budgeten på 1,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,7%. De generella förutsättningarna för 

nämndens verksamheter 2022 var en indexuppräkning på 1,3%. 

I kommunfullmäktiges budget fanns ett ospecificerat tillägg på 0,8 miljoner kronor som har 

fördelas mellan nämndens verksamheter i nämndbudgeten. I nämndbudgeten är det 

ospecificerade tillägget fördelat mellan Trafikövervakning/parkeringsavgifter (0,45 miljoner 

kronor) samt Översiktsplan (0,35 miljoner kronor). Trafikövervakning/parkeringsavgifter 

tilldelades vid revideringen av Mål och budget 2020 ett ökat negativt kommunbidrag på en 

miljon kronor och syftet var att taxor och avgiftsområden skulle ses över. Detta har dock blivit 

förskjutet till följd av pandemin. Arbetet med en ny översiktsplan medför att utredningar måste 

genomföras och därför fördelas 0,35 miljoner kronor av det ospecificerade tillägget till 

verksamheten Översiktsplan. 

Det fattades ett beslut om att revidera Mål och budget 2022 vilket medförde att 

samhällsutvecklingsnämnden erhållit ytterligare 2,1 miljoner kronor, fördelat på en miljon 

vardera till verksamheterna teknisk planering och översiktsplanering samt 0,1 miljon kronor till 

detaljplanering. 

Årsbokslutet 

Samhällsutvecklingsnämndens budgetavvikelse per sista december var ett överskott på 4,9 

miljoner kronor. Nettokostnaden uppgick till 44 miljoner kronor, vilket är en ökning med 60%. 

Gator och vägars externa intäkter i form av exploateringsersättning är 12 miljoner kronor lägre 

2022 och under året har de även haft ökade kapitaltjänstkostnader på 6,2 miljoner kronor, vilket 

är jämförelsestörande. Nämndens totala bruttokostnader uppgår till 109,2 miljoner kronor. De 

största kostnadsposterna är kapitaltjänstkostnader 27,9%, köp av huvudverksamhet 24,8% och 

lönekostnader 20,9%. Köp av huvudverksamhet innefattar bland annat kostnader för 

vinterväghållning, en värmepanna, drift av kretsloppspark samt hämtning och behandling av 

avfall. Kapitaltjänstkostnader innefattar internränta samt avskrivningar för tidigare års 

investeringar. 

Gator och vägar redovisar en positiv budgetavvikelse på 7,5 miljoner kronor. Verksamhetens 

totala kostnader uppgår till 44,2 miljoner kronor. Under hösten genomfördes en kontroll av 

anläggningsregistret varav det uppdagats att ett antal anläggningar inte har en pågående 

avskrivning. Avskrivningskostnaderna har genomförts retroaktivt och således har en kostnad 

med engångseffekt på 6,2 miljoner kronor påförts verksamheten. Gator och vägar har fått en 

kompensation för den ökade kostnaden i form av en bokslutsreglering, vilket medför att det inte 

påverkar verksamhetens resultat men påverkar totala kostnader. Verksamhetens överskott 

grundar sig i att exploateringsersättningen uppgår till 13,6 miljoner kronor vilket är 4,9 miljoner 



Samhällsutvecklingsnämnden, Verksamhetsberättelse- och bokslut 24(27) 

högre än budget. Lönekostnaderna är 1,3 miljoner kronor lägre än budget, vilket är en följd av 

vakanser och att tjänster inte haft helårseffekt. Kapitaltjänstkostnaderna (bortsett från den 

retroaktiva avskrivningen) är 1 miljoner lägre än budget till följd av en lägre investeringsutgift 

tidigare år samt att utbyggnaden av gator och vägar inte skett i förväntad takt. Verksamheten har 

även erhållit en volymreglering på 0,9 miljoner kronor för att vinterväghållningen under 2022 

översteg snittet senaste tre åren, kostnaden uppgick till 4,1 miljoner kronor. 

Trafikövervakning/parkeringsavgifter redovisar ett underskott på 0,8 miljoner kronor för 2022. 

Verksamheten var tilldelat ett negativt kommunbidrag på 2,7 miljoner kronor, vilket medför att 

verksamhetens intäkter skulle behövt uppgå till 3,7 miljoner kronor för att nå en ekonomi i 

balans. Intäkterna uppgick till 2,6 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med förgående år 

med 35% (0,7 miljoner kronor) och beror på en återhämtning efter pandemin. Kostnaden för 

extern parkeringsövervakning är 0,2 miljoner kronor lägre än budget och bidrar positivt till 

verksamhetens resultat. 

Detaljplanering redovisar ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Verksamhetens externa intäkter 

uppgår till 5,1 miljoner kronor vilket är 2,4 miljoner kronor lägre än budget. Jämfört med 2021 

är externa intäkterna 0,3 miljoner kronor lägre. Under 2022 har en ny taxa implementerats för 

tillkommande planprojekt men för redan pågående planprojekt gäller de gamla 

plankostnadsavtalen. Intäkten för plankostnadsavtal sker vid fyra tillfällen (avtalsteckning, 

samråd, granskning och antagande) och baseras på planprojektens BTA (bruttototalarea). 

Förändringar i BTA och beslut kring samråd, granskning och antagande har en påverkan på 

verksamhetens intäkter. Kostnaderna för verksamheten uppgår till 7,5 miljoner kronor, vilket är 

0,7 miljoner kronor lägre än budget. Under året har verksamheten haft glapp mellan anställning 

och vakanser som medfört lägre lönekostnader, vilket är förklaringen till enhetens lägre 

kostnader. 

Avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader 

uppgick till 28,4 miljoner kronor och det är en ökning jämfört med förgående år med 4,6%. Köp 

av huvudverksamhet är den största kostnadsposten och utgör 63% av verksamhetens totala 

kostnader och jämfört med förgående år har kostnaden ökat 0,5 miljoner kronor. Köp av 

huvudverksamheter innefattar bland annat hantering av restavfall, slam och drift av 

återvinningscentralen. Verksamhetens intäkter uppgick till 26,2 miljoner kronor varav 

renhållningsavgifter utgör 24,8 miljoner kronor. Renhållningsavgifterna har ökat med 3,5% 

jämfört med förgående år, vilket är en följd av flera abonnenter. Lägre ersättning för insamlade 

förpackningar på grund av ett senarelagt riksdagsbeslut  och högre personalkostnader och 

konsultkostnader är orsakerna till underskottet. 

Knivsta kommuns vindkraftverk har under 2022 producerat 4 861 735 kWh vilket är en ökning 

jämfört med förgående år med 13%. En del av den ökade elproduktionen beror på att under 2021 

var det ett stillestånd på vindkraftverket under juli månad. Exkluderas juli månad är ökningen 

2022 5%. Ett högt elpris och en ökad produktion är förklaringen till vindkraftverkets överskott. 

Bostadsanpassning och Parker redovisar överskott till följd av av lägre lönekostnader än 

budgeterat. Övriga verksamheter har följt budget och redovisar mindre avvikelser. 
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Nettokostnadsuppställning årsbokslut 

Nämndens verksamheter 
Nettokostna

d 2021 
KF Budget 

2022 
Tillägg och 

avdrag 2022 
Nettokostna

d 2022 
Budgetavvik

else 2022 

 Nämndkostnader 1 395 1 602 0 1 551 51 

 Gator, vägar 11 554 26 629 7 080 26 248 7 461 

 
Trafikövervakning/Parkeringsav
gifter 

-1 152 -3 158 450 -1 870 -838 

 Parker 6 955 6 793 0 6 630 163 

 Teknisk planering  2 434 2 858 1 000 3 877 -19 

 Översiktsplanering 
(planprogram) 

391 1 074 1 350 2 460 -36 

 Detaljplanering 833 646 125 2 358 -1 587 

 Miljöutveckling 439 535 0 516 19 

 Bostadsanpassning 1 534 1 931 0 1 806 125 

 Avfallsverksamhet 2 098 0 0 2 206 -2 206 

 Vindkraftverk 1 062 0 0 -1 804 1 804 

Årets effektiviseringbeting 0 297 0 0 0 

Ackumulerat 
effektiviseringsbeting 

0 -297 0 0 0 

Ospecificerat tillägg 0 800 -800 0 0 

Summerat 27 543 39 710 9 205 43 979 4 936 



Samhällsutvecklingsnämnden, Verksamhetsberättelse- och bokslut 26(27) 

Investeringar 

Samhällsutvecklingsnämndens investeringsram är uppdelad i två delar där ena delen är 

driftinvesteringar och andra delen är investeringar med anknytning till exploatering. 

Sammanvägt uppgick nämndens beviljade investeringsmedel till 141 miljoner kronor vid 

beslutandet om mål och budget 2022. Under året har investeringsmedel på ytterligare  2,3 

miljoner beviljats för ett trygghetspaket vid Knivsta station. Investeringsutgiften för 2022 uppgår 

till 40,5 miljoner kronor och motsvarar nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel på 

28,3%. I den beviljade investeringsplanen för 2022 fanns 20 miljoner kronor beviljat för nya 

cykelramper intill en järnvägsbro, denna investering är inte aktuell så länge plankorsningen är 

öppen. Gatas investeringsprojekt som genomförts under 2022 har blivit dyrare till följd av 

utvecklingen inom byggsektor och har justerats mot entreprenadindex. Främst är det utgifter för 

asfaltering som har ökat. Från september 2021 när mål och budget 2022 beslutades till utgången 

av året 2022 har kostnaderna ökat med ca 17%. Projektet Ombyggnationen av Centralvägen 

kommer slutföras under 2023 och totalt förväntas investeringsutgiften att uppgå till 10 miljoner 

kronor. 

Exploateringsinvesteringarna är ofta projekt som pågår under flera år och utbyggnadstakten av 

den allmänna platsmarken påverkas av utbyggnaden av resterande delar i en detaljplan. 

Investeringsutgiften för exploateringsinvesteringar uppgick 2022 till 18,8 miljoner kronor. 

Investeringsutgiften för Västra Knivsta är negativ och är en följd av att under året har kostnader 

vidarefakturerats till ledningsägare som ingår utbyggnaden av den allmänna platsmarken i 

detaljplanen centrala Ängby. Ackumulerade investeringsutgiften för Centrala Ängby är 24 

miljoner kronor och projektet fortsätter kommande år. 

Investeringsplan 2022 

Investering KF 
investeringsr

am 2022 

Tillägg 
investeringsram 

2022 

Investeringsutg
ift 2022 

Avvikelse 
investering 

2022 

Gata     

Reinvestering bef. gatunät 5 000 1 500 6 767 -267 

Belysning 4 000 0 4 191 -191 

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder) 

3 500 0 4 213 -713 

Cykelinfrastruktur 3 000 0 3 645 -645 

Ombyggnad Centralvägen 
mellan Apoteksvägen och 
Särstv. 

10 000 -1 500 315 8 185 

Cykelramper, ny järnvägsbro 20 000 0 0 20 000 

Trygghetspaket  0 2 300 2 510 -210 

Park     

Renovering bef anläggningar 800 0 0 800 

Lokalt åtgärdsprogram 
Knivstaån 

1 000 0 0 1 000 

Parken ospecificerad maskin 
och utrustningsinvest. 

200 0 0 200 
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Avfall     

Återvinningscentral löpande 
ospecificerat 

200 0 0 200 

Utöka området ÅVC (asfaltering 
och flytta stängsel) 

800 0 101 700 

Summa - driftinvesterngar 48 500 2 300 21 741 29 059 

     

Samhällsutvecklingsnämnd 
- exploateringsinvesteringar 

    

Sågen/Centrum 22 000 0 3 868 18 132 

Västra Knivsta 25 000 -1 500 -3 436 28 436 

Östra Knivsta 2 000 1 500 3 537 -37 

Nor 2 500 0 0 2 500 

Alsike 31 000 0 11 448 19 552 

AR/Brunnby 10 000 0 3 355 6 645 

Summa 
- exploateringsinvesteringar 

92 500 0 18 772 73 728 

Summering 141 000 2 300 40 513 102 787 
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Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Internkontrollplan för samhällsutvecklingsnämnden 2023 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden antar internkontrollplan 2023. 

2. Internkontrollplanen anmäls till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen 6 kapitlet 6 § anger att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Den interna kontrollens syfte är att tillse tillförlitlig rapportering om verksamhet och 
ekonomi, uppfyllelse av mål samt efterlevnad av lagar och regler. Den interna kontrollen 
innefattar verksamhetens hantering av alla de risker som föreligger i verksamheten och som 
faller inom ramen för den interna kontrollens syfte. En internkontrollplan är ett verktyg för att 
säkerställa att den interna kontrollen hanteras systematiskt och är tillräcklig. 
Internkontrollplanen antas årligen av nämnden och säkerställer att risker bedöms och hante-
ras. Nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister för att ständigt 
förbättra och utveckla sin verksamhet. 

 

Bakgrund 

Kommunallagen 6 kapitlet 6 § anger att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Den interna kontrollens syfte är att tillse tillförlitlig rapportering om verksamhet och 
ekonomi, uppfyllelse av mål samt efterlevnad av lagar och regler. Den interna kontrollen 
innefattar verksamhetens hantering av alla de risker som föreligger i verksamheten och som 
faller inom ramen för den interna kontrollens syfte. 

Internkontrollplanen är ett verktyg för att säkerställa att den interna kontrollen hanteras 
systematiskt och är tillräcklig. Internkontrollplanen antas årligen av nämnden och säkerställer 
att risker bedöms och hanteras.  

Den interna kontrollen 2023 

För att säkerställa ett helhetsperspektiv har metoden gällande riskanalys, alltså inventering, 
bedömning och hantering av risker utvecklats. Metoden medför att verksamhetens risker 
synliggörs på ett tydligare sätt liksom hanteringen av riskerna. Riskanalysen synliggörs genom 
en bruttolista. 

Genomarbetade bruttolistor är ett stöd för att säkerställa verksamhetens arbete, synliggöra 
risker och behov av kontroller eller utveckling. Bruttolistan är även ett verktyg för att ta ställning 
till om verksamhetens interna kontroll är tillräcklig. Det är således positivt att ha en omfattande 
bruttolista som synliggör de risker som föreligger samt hur de hanteras. Den interna kontrollens 
fortsatta arbete med risker kommer att utgå från bruttolistan som därmed över tid blir ett allt 
mer kvalitativt underlag. En vanlig kritik vid revision av den interna kontrollen är att bruttolistor 
saknas.  
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Uppföljning av internkontrollplanen kommer systematiskt och regelbundet att återrapporteras 
till nämnden. Återrapport av hela planen sker i december 2023 och återrapport av risker med 
höga värden kommer även ske under hösten 2023. 

 

Internkontrollplan 

I nämndens internkontrollplan synliggörs verksamhetens inventering, bedömning och 
hantering av risker som sammanställs i bruttolistan. Inventeringen av risker utgår från 
verksamhetens mest betydelsefulla eller prioriterade ansvarsområden och processer.  

Varje risk bedöms i förhållande till befintliga åtgärder och kontrollmoment som finns sedan 
tidigare i verksamheten som ett led i att reducera risken. Bedömningen av riskens sannolikhet 
och konsekvens utgår från fyrgradiga skalor där ett högre värde innebär större sannolikhet och 
högre konsekvens. Värdena multipliceras så att risken får ett riskvärde 1-16. 

En viktig del av den interna kontrollen är att ange hur risker ska hanteras. Risker kan hanteras 
på olika sätt beroende på riskvärde. Risker med låga värden kan accepteras vilket innebär att 
befintliga åtgärder eller inbyggda kontroller bedöms räcka. Risker med högre värden kan 
omhändertas i annan planering exempelvis genom utvecklingsarbete, systematiskt 
arbetsmiljöarbete eller att de omhändertas i verksamhetsplanen. Risker med högre värden kan 
alternativt hanteras genom granskning i internkontrollplanen när det är angeläget att 
säkerställa att befintliga åtgärder följs. Risker med mycket höga värden bör åtgärdas direkt.  

Den interna kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. 
Detta innebär att nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister för att 
ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet. 
 
Beredning 
Nämndens internkontrollplan har beretts inom kontoret där inventering, bedömning och val av 
hantering inom ramen för riskanalys har genomförts av verksamheten. Riskanalysen har 
genomförts utifrån professionens kompetens och erfarenhet som ett led i den tillitsbaserade 
ledningen och styrningen. Ingående kunskap om dels verksamhetens förutsättningar dels 
verksamhetens genomförande bidrar till en adekvat bedömning av sannolikhet och 
konsekvens.  

Förutom verksamhetsnära risker har kommunstyrelsen bedömt fem kommunövergripande 
risker; ekonomisk förvaltning, bisyssla, arbetsmiljö, upphandling och inköp samt delegation. 
Bedömningen av dessa risker redovisas i kommunstyrelsens internkontrollplan. Vid eventuell 
granskning av dessa risker delges berörda nämnder resultatet i samband med återkoppling 
av nämndernas internkontrollplaner. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget till beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig  

budgetram. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-12-22 

Förslag till internkontrollplan för samhällsutvecklingsnämnden 2023 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadschef 

Verksamhetscontroller 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Nämndens internkontrollplan syftar till att säkerställa tillförlitlig rapportering och information, 
måluppfyllelse och efterlevnad lagar och regler. Beslutet att anta internkontrollplanen 
bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett 
fungerande internkontrollsystem. 

 

 

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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Internkontrollplan 2023 för 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 

 

 

 

Antagen av Samhällsutvecklingsnämnden  

mars 2023  
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Den interna kontrollen  
Kommunallagen 6 kapitlet 6 § anger att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräck-
lig. Den interna kontrollens syfte är att tillse tillförlitlig rapportering om verksamhet och ekonomi, 
uppfyllelse av mål samt efterlevnad av lagar och regler. Den interna kontrollen innefattar 
verksamhetens hantering av alla de risker som föreligger i verksamheten och som faller inom 
ramen för den interna kontrollens syfte. 

Internkontrollplanen är ett verktyg för att säkerställa att den interna kontrollen hanteras 
systematiskt och är tillräcklig. Internkontrollplanen antas årligen och säkerställer att risker bedöms 
och hanteras.  

I internkontrollplanen synliggörs verksamhetens inventering, bedömning och hantering av risker i 
form av en bruttolista. Bruttolistan utgår från verksamhetens mest betydelsefulla och prioriterade 
ansvarsområden och processer. Förutom verksamhetsnära risker har kommunstyrelsen bedömt 
fem kommunövergripande risker; ekonomisk förvaltning, bisyssla, arbetsmiljö, upphandling och 
inköp samt delegation. Bedömningen av dessa risker redovisas i kommunstyrelsens intern 
kontrollplan. Vid granskning av dessa risker delges nämnderna resultatet i samband med 
återkoppling av nämndernas internkontrollplaner. 

Hantering av risker sker genom att de accepteras, granskas i intern kontrollplanen, omhändertas 
på annat sätt, exempelvis genom utvecklingsarbete i verksamhetsplan, eller åtgärdas omgående.  

Den interna kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. 
Detta innebär att nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister för att 
ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet.    

Riskmatris 

K
o

n
s

e
k
v
e
n

s
 

4 
    

3 
    

2 
    

1 
    

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 

Kritisk 

Medium 

Låg 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik - Det är mycket troligt att fel 
kan uppstå 

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

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

2 Lindrig - Uppfattas som liten av 
berörda 

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

1 Försumbar - Uppfattas som obetydlig 
av berörda 

Osannolik - Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel kan uppstå 
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Bruttolista risker 
Ansvarsområde/ 

process 

Risk i verksamheten för att inte kunna 

säkerställa utförandet av 

ansvarsområde/process 

Befintliga åtgärder/kontrollmoment Sanno-

likhet 

Konse-

kvens  

Risk-

värde 

Ställningstagande av hantering 

Följsamhet 

gentemot gällande 

lagstiftning  

 

Tillsyn/ärende som inkommer: 

a) Oförutsägbar personalbrist riskerar att 

kompetens inom specifik lagstiftningen tillfälligt 

försvinner. Personalbrist kan även leda till att 

belastningen riskerar lagstiftningens 

följsamhet.  

a) Prioritetslistor finns för prioriterade ärenden och 

arbetsuppgifter vid personalbrist eller hög belastning. 

Kollegialt stöd finns genom gemensam granskning och 

ställningstagande. Vid behov täcker medarbetare upp för 

varandra vilket ger samtliga medarbetare grundläggande 

kompetens inom samtliga områden. 

Ärendehanteringssystemet möjliggör överblick över 

pågående ärenden. 

4 

 

2 

 

 

8 

 

a) Hanteras genom 

utvecklingsarbete internt 

gällande redundans av 

ensamroller.  

Vissa roller är i större risk än 

andra.  

b) En för hög belastning riskerar att misstag 

kan ske. Den höga belastningen kan även 

innebära svårigheter att hållas sig uppdaterad 

på t.ex. lagändringar och ny lagpraxis. 

b) Samma åtgärder/kontrollmoment som ovan. 4 2 8 b) Hanteras genom 

utvecklingsarbete internt 

gällande redundans av 

ensamroller. 

c) Oegentligheter och korruption. Det finns en 

risk att medarbetare agerar lagstridigt för egen 

eller annan persons vinning. 

c) De huvudsakliga ställningstagandena görs av fler än 

en person. Uppbyggnaden av ärendehanteringssystemet 

möjliggör inblick i samtliga ärenden. Stickkontroller av 

delegationsbeslut utförs. Delegationslistor anmäls till 

varje nämndssammanträde. Möjligheten till 

överklaganden säkerställer till viss del att lagstiftningen 

efterföljts. Mer kontroversiella ärenden, hanteras initialt 

av två medarbetare.  

2 2 4 c) Omhändertas i 

utvecklingsarbete genom årlig 

kompetenspåfyllnad och att en 

systematisk 

kompetensanalys/plan för 

helheten kommer tas fram. 

Följsamhet 

gentemot gällande 

lagstiftning  

 

Risk att förvaltningen inte följer lagstiftning på 

grund av avsaknad av erfarenhet, strukturellt 

stöd och specialistkompetens. Det kan 

medföra/innebära kunskapsbrist gällande 

lagstiftning inom verksamhetsområde och 

innebär även en ökad arbetsbelastning.  

Andra instanser granskar verksamheten. Vissa prövas 

sällan i domstol. Verksamheten analyserar 

överprövningar som ligger till grund för utveckling. Extern 

granskning, senior- och specialistkompetens ska börja 

användas i vissa processer. Saknar vissa 

specialistkompetenser. Stöd av kommunjurist.  

3 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

Omhändertas i 

utvecklingsarbete genom en 

systematisk 

kompetensanalys/plan för 

helheten. Stärka 

förtroendeskapande ledning 

och styrning. 
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Kontroll av 

efterlevnad av 

regler, policyer och 

beslut 

 

a) Mängden och tillgängligheten till att ta del av 

och ha kunskap om policyer, regler, m.m. 

försvårar och riskerar efterlevnad.  

  

a) Kontinuerlig diskussion om lagändringar, nya riktlinjer 

och liknande på gemensamma möten och APT. 

Minnesanteckningar sparas och finns tillgängliga. Flera 

medarbetare har insyn i ärenden och kan belysa olika 

aspekter. Arbetsklimatet uppmuntrar till att lyfta 

frågeställningar och problem. Flera regler, policys, m.m 

fångas upp i befintliga mallar och rutindokument. 

3 

 

2 

 

6 

 

Accepteras. Befintliga åtgärder 

bedöms räcka och utveckling 

sker inom det systematiska 

förbättringsarbetet.  

 

b) Styrdokumenten inte är uppdaterade och 

reviderade och att det finns samsyn kring 

innehållet 

b) Dialog sker i verksamhetsplanering och 

projektprioritering. Förvaltningsövergripande mötesforum 

finns för att skapa samsyn och synliggöra behov av 

revideringar. Inventering av aktuella styrdokument har 

genomförts. 

4 3 12 Fortsatt arbete omhändertas i 

verksamhetsplan inom ramen 

för uppdrag 2, mål 4 från KF. 

Återrapporteras i bokslut 2023.  

Hantera offentlig-

het, sekretess och 

informations-

säkerhet  

Risk att diarieföring inte sker korrekt vilket 

försvårar spårbarheten riskerar och att 

information/kunskap försvinner från 

organisationen 

Utbildning och stöd från stödverksamhet till nyanställda, 

saknas dock rutin. Informationshanteringsplaner håller på 

att tas fram. Konsult arbetar med detta. 

Informationskoordinator och registratorer finns.  

3 

 

2 

 

6 

 

Accepteras och omhändertas 

inom ramen för systematiskt 

förbättringsarbete.  

Hantera 

personuppgifter 

enligt GDPR 

 

Att GDPR inte hanteras korrekt på grund av 

kunskapsluckor och otydligt ansvar, behov 

finns av löpande kompetensutveckling och 

introduktion till nya medarbetare.  

 

 

Rutiner finns för begäran att få ut information enligt 

GDPR. Informationshanteringsplan hanterar området.  

 

3 2 6 Accepteras. Uppdatering av 

kunskap om 360 och 

Regelbunden uppdatering om 

360 och GDPR behövs 

regelbundet samt tydlighet 

gällande vem i kommunen som 

har kunskap och kan ge stöd. 

Hantering av 

driftstopp/driftstörni

ngar – IT-system 

 

Driftstörningar i befintliga IT-system riskerar att 

utförandet av arbetsuppgifter hindras eller 

försvåras i enlighet med gällande lagstiftning, 

regler och policys. Avsaknaden av IT-

kompetens samt kompetens hur 

verksamhetssystemen fungerar riskerar att 

förlänga driftstörningarna. Samordning mellan 

användare, IT-support och leverantörer av 

systemvara.  

Advania tillgängliga vid allmänna IT-problem. 

Systemleverantörer tillgängliga vid programspecifika 

problem. E-styr grupper fångar problemen centralt. Vissa 

medarbetare fungerar som systemadministratörer och har 

mer kompetens i enskilda program. I akuta ärenden där 

beslut eller liknande behöver fattas brådskande kan 

dessa fattas utan fungerade system. 

3 2 6 Omhändertas i pågående 

utvecklingsarbete och tas 

vidare i verksamhetsplan. 

Behöver säkerställa att rätt 

kompetens inom kontoret finns 

att tillgå. Diskussion om 

organisering av 

systemförvaltarrollen pågår. 
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Hantera 

drift/underhåll enligt 

avtal och utifrån 

behov 

 

Risk att entreprenörsavtal inte följs med 

kostnader som följd. Risk att avtal förlängs pga 

att det ej uppmärksammas att avtal löper ut. Att 

avtalet inte är kvalitetssäkrat/korrekt utformat, 

avsaknad av kompetens gällande lagstiftning 

och upphandling. 

Avtalsgenomgång med entreprenören 1 ggr/år enligt avtal 2 

 

 

3 

 

6 Risken accepteras genom att 

Rutin för avtalsgenomgång 

följs. 

Exploatering (avtal) 
(Risken finns även i 
förslag till 
bruttolista/intern 
kontrollplan för KS 
och BMN) 

Risk att politisk intention för 
samhällsbyggandet inte får praktiskt utfall, att 
avtalen inte används i deras fulla potential 
utifrån kvalitets- och hållbarhetsperspektiv. 
Risk att det saknas förmåga eller möjlighet att 
använda avtalen utifrån deras fulla potential. 

Agenda 2030 som bas i politiska målen. Samspel mellan 
detaljplanerna, byggloven och avtalen.  
Reviderade riktlinjer. 

3 3 9 Hanteras genom att inkludera 

alla kvalitets- och 

hållbarhetsperspektiv i 

diskussion med exploatören 

och inskrivet i avtalen. 

Utvecklingsarbete behövs för 

att systematiskt få in 

samspelet. Bör synliggöras 

med ett gemensamt uppdrag 

från KS, BMN och SUN. 

Diskussion vid framtagande av 

verksamhetsplan pågår. 

Bostadsförsörjning 
(Risken finns även i 
förslag till 
bruttolista/intern 
kontrollplan för KS) 

Risk att erforderliga bostäder ej kan erbjudas. 
Kunskap behövs kring invånarnas behov och 
förmåga att efterfråga olika typer av bostäder. 
Detta blir underlag för att säkerställa 
kravställning kring blandad bebyggelse 
avseende storlek och upplåtelseform. 

Bostadsförsörjningsprogram håller på att tas fram. 
Kartläggning kan behöva ske. Projektportföljen håller på 
att utvecklas.  
 

2 3 6 Hanteras i verksamhetsplan 

genom ett gemensamt uppdrag 

från SUN och KS. Underlag tas 

fram för diskussion och 

ställningstaganden. Hanteras 

även inom ramen för 

bostadsförsörjningsplanen. 

Diskussion vid framtagande av 

verksamhetsplan pågår. 
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Risker som ska granskas i internkontrollplan 
Risker inom den interna kontrollen kan hanteras på följande sätt; accepteras, omhändertas i 

annan planering, granskas i internkontrollplan eller åtgärdas omedelbart. Utifrån bedömning i 

nämndens bruttolista finns ingen risk som ska hanteras genom granskning i internkontrollplanen 

2023. Bedömning har gjorts att riskerna ska omhändertas i annan planering eller accepteras. 

Återkoppling gällande risker som ska omhändertas i annan 
planering 
För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt gällande de risker i bruttolistan som bedömts som 

kritiska enligt matrisen kommer återkoppling att ske till nämnden under hösten 2023. 

Återkopplingen kommer att synliggöra huruvida risken hanteras så som planerats enligt 

bruttolistan genom att ansvarig chef kommer ange om hanteringen följer planering eller ej.  

Ansvars-
område/process 

Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa 
utförandet av ansvarsområde/process 

Risk-
värde 

Ställningstagande av hantering 

Kontroll av 

efterlevnad av 

regler, policyer 

och beslut 

b) Styrdokumenten inte är uppdaterade och 

reviderade och att det finns samsyn kring 

innehållet 

12 Fortsatt arbete omhändertas i 

verksamhetsplan inom ramen för uppdrag 2, 

mål 4 från KF. Återrapporteras i bokslut 

2023.  

Exploatering 
(avtal) 
(Risken finns 

även i förslag till 

bruttolista/intern 

kontrollplan för 

KS och BMN) 

Risk att politisk intention för samhällsbyggandet 
inte får praktiskt utfall, att avtalen inte används i 
deras fulla potential utifrån kvalitets- och 
hållbarhetsperspektiv. Risk att det saknas förmåga 
eller möjlighet att använda avtalen utifrån deras 
fulla potential. 

9 Hanteras genom att inkludera alla kvalitets- 
och hållbarhetsperspektiv i diskussion med 
exploatören och inskrivet i avtalen. 
Utvecklingsarbete behövs för att 
systematiskt få in samspelet. Bör synliggöras 
med ett gemensamt uppdrag från KS, BMN 
och SUN. Diskussion vid framtagande av 
verksamhetsplan pågår. 
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Handläggare 
Jenny Rydåker 

Tjänsteutlåtande 
   

Diarienummer 
SUN-2023/74 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Verksamhetsplan 2023 för Samhällsutvecklingsnämnden 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsplanen 2023 för 
samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutvecklingsnämnden tilldelats medel för 2023 i den av kommunfullmäktige antagna 
Mål och budget 2023. I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna för budgeten, 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag som riktats mot nämnden samt nämndens egna 
uppdrag. Nämnden föreslås besluta om ett nämndmål och två nämndspecifika uppdrag: 

1. Nämndmål: Säkerställ att näringslivets behov inkluderas i planeringen genom att 
utöka antalet och ta fram nya former för dialog med näringslivet.  

2. Uppdrag: Ta fram strukturer för att systematiskt säkra samhällsbyggnadskvaliteter 
och hållbarhetsambitioner i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden från tidigt 
skede, i föravtal (inklusive markanvisningar), planuppdrag, genomförandeavtal, 
detaljplaner till projektgenomförande (inklusive bygglov). 

3. Uppdrag: Ta fram en prioriteringsordning för översyn av befintliga politiskt antagna 
styrdokument med översiktsplanen och dess revidering som prioriteringsbas. 

Ärendet 

Inför kommande år ska samtliga nämnder fatta beslut om mål och uppdrag för 
verksamhetens inriktning samt budget.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2023 i den av kommunfullmäktige 
antagna Mål och budget 2023 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 46,4 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med 6,7 miljoner kronor jämfört med förgående år.  

De generella förutsättningarna för nämndens verksamheter 2023 är en indexuppräkning på 
3% samt att verksamheterna Gator och vägar och Park och natur erhåller en 
volymuppräkning på sammanlagt 0,2 miljoner kronor. Övriga förändringar är: gator och vägar 
2,5 miljon kronor, trafikövervakning/parkeringsavgifter 1,5 miljon kronor, teknisk planering 1 
miljon kronor och översiktsplan 1 miljon kronor. 

Fram till 2023 har exploateringsersättningen redovisats som en intäkt på gator och vägar. 
Framöver kommer verksamheten erhålla ett tillägg eller avdrag från finansförvaltningen (så 
kallad bokslutsreglering) för tillkommande kapitaltjänstkostnader från utbyggnaden av den 
allmänna platsmarken.  
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Rapport Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden 2023. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan är en styrning av nämndens verksamheter 
utifrån redan antagna Kommunfullmäktiges Mål- och budget 2023. Beslutet bedöms inte 
påverka barn.  

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 
 
 

Verksamhetsplan 2023 för 
Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
 
Antagen av xxx  
xx månad 2023  
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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 
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bryter ner målet i delmål eller aktiviteter. Det är genom aktiviteterna som målen omsätts i 
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. 
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2 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Samhällsutvecklingsnämnden har ansvaret för långsiktig fysisk och teknisk planering i 
kommunen. Likaså ansvarar nämnden för utveckling samt drift och underhåll av det offentliga 
rummet. I nämndens planeringsuppdrag ingår förutom översiktsplan, att som ett led i 
samhällsplaneringen, ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis VA, trafik 
samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Då investeringar i framtida 
och befintlig mark är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och finansiering, ska 
nämnden också säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark. 
Gata- och trafikenheten ansvarar för drift, underhåll samt nyanläggning av kommunala gator 
och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare så har enheten även ansvaret 
för trafikplanering och parkering. Enheten lyder både under bygg- och miljönämnden (ex lokala 
trafikföreskrifter) och samhällsutvecklingsnämnden. 
Park- och naturenheten ansvarar för planering, drift och underhåll av kommunens parker, 
lekplatser, natur- och vattenområden men också städning av gångtunnlar, tömning av 
papperskorgar, med mera. Vidare bär enheten tillsammans med hela kontoret ansvaret att 
implementera grönstrukturplanen och utveckla grönstrukturen i Knivsta och Alsike tätorter. 
Kommunens naturskola ingår också i enhetens verksamhet. Tillsammans med Plankontoret 
ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt, där det är möjligt. 
Planenheten ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering samt till detta kopplat 
miljöplanering. Detaljplaner finansieras till största del genom plankostnadsavtal. 
Bostadsanpassning ingår i nämndens uppdrag och kontoret har en handläggare för 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 
Avfallsenheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall, grovavfall och slam 
från enskilda avlopp. Enheten arbetar utifrån mål och visioner formulerade i en avfallsplan som 
ingår i Knivsta kommuns renhållningsordning. Verksamheten upphandlar och följer upp 
entreprenadavtal samt ansvarar för planering och utveckling. 
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3 Verksamhetsförutsättningar 
Nämndens verksamheter svarar för ett flertal antal områden varav samtliga kräver 
specialistkompetens. Då organisationen fortfarande är relativt liten sett till antal medarbetare 
medför detta att flertalet specialistkompetenser innehas av enbart en medarbetare. Detta är en 
sårbarhet som kontoret ständigt arbetar med. Även rekrytering av medarbetare med senior 
kompetens är och kommer att vara en utmaning för verksamheten, framförallt då det är stor 
konkurrens kring samhällsbyggnadskompetenser inom hela regionen Uppsala-Stockholm. 
Den rådande konjunkturen har medfört att index för exempelvis vägentreprenader men även 
kostnaderna för drift och underhåll av så väl gator, parker och naturområden har stigit kraftigt. 
2023 och även fortsättningsvis kommer ett stort fokus hållas på att hålla en budget i balans 
samtidigt som erforderlig kvalitet kan uppnås. Även utbyggnad av allmän plats innebär ökade 
volymer som ingår i det kommunala ansvaret att hålla drift och underhåll för, och därmed även 
ökade kostnader i motsvarande omfattning. 
Under 2023 genomförs en kartläggning av framtida behov för att kommunkoncernens (gata och 
trafik, park och natur och kommunfastigheter) egen utomhusdrift och driftentreprenad ska kunna 
effektiviseras och en ny lokal kunna identifieras. Detta då nuvarande lokal inte är ändamålsenlig 
och indikationer finns att lokalen ej kommer kunna nyttjas längre än ca 5 år. Nya 
verksamhetslokaler innebär en ökad hyra som belastar en redan ansträngd driftsbudget. 
Detaljplaneverksamheten finansieras till övervägande del av plankostnadsavtal i 
detaljplaneprojekt. Till följd av ett antal omprioriteringar har planenheten utmaningar vad gäller 
möjligheten till debitering i detaljplaneprojekt vilket innebär en påtaglig risk för underskott i 
slutet av året. 
Som ett led i att arbeta för ekonomi i balans inom avfallskollektivet avser kontoret att göra en 
ytterligare fördjupad analys av Kretsloppsparkens ekonomiska förutsättningar under 2023. 
Potential finns för förbättrat ekonomiskt resultat genom åtgärder som bättre sortering och 
effektivisering samt genom att se över framtida driftform alternativt nytt avtal i samband med att 
nuvarande avtalstid löper ut 2024-12-31. 
Inför kommande kommunalt ansvar kring insamling av förpackningar kommer förberedelser i 
form av upphandlingar, informationsinsatser samt systemtekniska lösningar att krävas under 
2023. 
Det finns fortsatt stort behov av att bedriva strategisk planering för att underlätta efterföljande 
skeden inom fysisk planering. Begränsad VA-kapacitet fortsätter att påverka 
detaljplaneverksamheten, men en anslutning till Käppala avloppsreningsverk planeras att ske till 
2027. 
Det kommer i framtiden att finnas behov av kommunbidrag för att ta fram detaljplaner som 
möjliggör för den infrastruktur som planeras genom Trafikverket. Kommunen behöver även 
arbeta fram detaljplaner för flera VA-utbyggandsområden i enlighet med VA-planen. Det är i 
vissa fall osäkert kring hur dessa projekt ska finansieras vilket behöver utredas under 2023. 
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4 Mål, uppdrag och indikatorer 
4.1 En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med 
välmående näringsliv (KS, SUN, BMN) 

Inriktningsmål Kommunfullmäktige 
Knivsta kommuns fortsatta utbyggnad ska fokusera på att forma goda boendemiljöer som tillför 
mänskliga och ekonomiska värden. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en byggnation 
som präglas av småskalighet, grönska och trivsamhet. Trygghetsaspekter ska genomgående 
beaktas i alla processer och beslut. Behovet av bostäder ska avspegla sig både i boendeformer 
och styra den takt i vilket samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska 
vägas in i all planering. Det lokala näringslivet är en viktig del i kommunens utveckling. 
• Småskaligt byggande med plats för både cyklar och bilar. 
• Ökad trygghet och trivsamhet. 
• Grönområden ska vara en naturlig del i kommande nybyggnation. 

Uppdrag 2023  Tidsperiod Nivå 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 ska arbetas om enligt 
målets intentioner 

 
 

2023-2026 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Genomför utbildningar i företagares villkor för 
kommunens anställda som jobbar med 
myndighetsutövning. 

 
 

2023-2026 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Genomför en översyn och vid behov revidering av 
befintliga planer och projekt. 

 
 

2023-2026 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Ta fram strukturer för att systematiskt säkra 
samhällsbyggnadskvaliteter och hållbarhetsambitioner i 
samhällsbyggnadsprocessens alla skeden från tidigt 
skede, i föravtal (inklusive markanvisningar), 
planuppdrag, genomförandeavtal, detaljplaner till 
projektgenomförande (inklusive bygglov). 

 
 

2023 - 2024 Uppdrag från nämnd 

Identifiera vilka delar av Stadsutvecklingsstrategi 2035 
som inte överensstämmer med inriktningsmålets 
intentioner. 

 
 

2023 Uppdrag från nämnd 

 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Önskad 
riktning 

Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats 
att bo och leva på, andel (%) N00667 
K: kvinnor M: män 

 
 
 

94 
K: 98 
M: 91 

 
 
 

Bibehålla 

Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, 
andel (%) U07505 
K: kvinnor M: män 

 
 
 

77 
K: 77 
M: 78 

 
 
 

Bibehålla 

Företagsklimat enligt.Öppna Jämförelser (Insikt) NKI 
U07451 
 

 
 
 

72 
 
 

76 
 
 

Öka 
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4.1.1 Säkerställ att näringslivets behov inkluderas i planeringen genom att utöka antalet 
och ta fram nya former för dialog med näringslivet. 

Nämndmål 

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

Inriktningsmål Kommunfullmäktige 
En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att 
andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara 
god kvalitet i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten 
ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.  
• Öka värdet per skattekrona för invånarna. 
• Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg. 
• Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid. 

Uppdrag 2023  Tidsperiod Nivå 

Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som 
ligger till grund för överväganden av åtgärder och 
kontinuerlig uppföljning. 

 
 

2023-2026 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Genomför en översyn och vid behov av revidering av 
befintliga politiskt antagna styrdokument 

 
 

2023-2024 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de 
lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera 
resursutnyttjandet 

 
 

2023-2024 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Arbetet med Heltid som norm fortsätter men ändras från 
ska till bör för att undvika oönskade inlåsningseffekter. 

 
 

2023 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Ta fram en prioriteringsordning för översyn av befintliga 
politiskt antagna styrdokument med översiktsplanen och 
dess revidering som prioriteringsbas. 

 
 

2023 Uppdrag från nämnd 
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5 Ekonomiska förutsättningar 
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2023 i den av kommunfullmäktige antagna 
Mål och budget 2023 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 46,4 miljoner kronor, vilket är 
en ökning med 6,7 miljoner kronor jämfört med förgående år. 
De generella förutsättningarna för nämndens verksamheter 2023 är en indexuppräkning på 3% 
samt att verksamheterna Gator och vägar och Park och natur erhåller en volymuppräkning på 
sammanlagt 0,2 miljoner kronor. Övriga förändringar är: 

• Gator och vägar 2,5 miljon kronor 
• Trafikövervakning/Parkeringsavgifter 1,5 miljon kronor 
• Teknisk planering 1 miljon kronor  
• Översiktsplan 1 miljon kronor 

Fram till 2023 har exploateringsersättningen redovisats som en intäkt på gator och vägar. 
Framöver kommer verksamheten erhålla ett tillägg eller avdrag från finansförvaltningen (så 
kallad bokslutsreglering) för tillkommande kapitaltjänstkostnader från utbyggnaden av den 
allmänna platsmarken. 
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter har ett negativt kommunbidrag, vilket medför att 
intäkterna från parkeringar och felparkeringsavgifter ska täcka det negativa kommunbidraget och 
verksamhetens kostnader för att ha en ekonomi i balans. Verksamhetens förutsättningar för en 
ekonomi i balans förbättras när det negativa kommunbidraget minskas med 1,5 miljon kronor. 
Under 2022 fattade kommunfullmäktige om en revidering av mål och budget. I ändringsförslaget 
avsattes en miljon till teknisk planering för övergripande infrastrukturutredningar och en miljon 
till verksamheten översiktsplanering för framtagandet av program och planer. I mål och budget 
2023 finns medlen kvar. 
Indexuppräkningen på 3% som nämndens verksamheter har erhållit kan ställas i relation till 
kostnadsutvecklingen för kommunal sektor som Sveriges kommuner och regioner prognostiserar 
till 6,4% för 2023. Det kan antas att kostnadsutvecklingen är högre genom den inflation som nu 
slår igenom i alla avtal och lönerörelsen 2023 förväntas vara marginellt högre än för 2022. 
Elkostnaderna förväntas även fördubblas under året och det drabbar främst verksamheten Gator 
och vägar. 
Nämndens omsättning (kommunbidrag och externa intäkter) uppgår i budget 2023 till 88 
miljoner kronor. Externa intäkter 2023 är budgeterade till 41,6 miljoner kronor. 
Avfallsverksamhetens och vindkraftverkets budgetar är helt finansierade via externa intäkter. 
Renhållningsavgifter utgör till stor del avfallsverksamhetens externa intäkter och 
vindkraftverkets externa intäkter kommer från försäljning av producerad el, vilket är beroende av 
vind och priset på elmarknaden. Verksamheten detaljplaner är delvis finansierat av anslag och 
delvis med externa intäkter. Verksamhetens externa intäkter motsvarar 91% av verksamhetens 
totala kostnader. Nämndens totala kostnader budgeteras till 90 miljoner kronor och de största 
kostnadsposterna utgörs av  köp av huvudverksamhet 29%, lönekostnader 28% samt 
kapitaltjänstkostnader 28%. 
Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ett nettoanslag (kommunbidrag) för att finansiera 
verksamheterna nämnden ansvarar för. Det innebär att anslaget (kommunbidraget) ska täcka de 
kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker 
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verksamheternas kostnader fullt ut. Nettokostnad är verksamheternas kostnader minus externa 
intäkter och överensstämmer nettokostnaden med anslaget är verksamhetens ekonomi i balans. 
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6 Nämndens driftsbudget 

Nämndens verksamheter KF-budget 2022 KF-budget 2023 
Nämndbudget 

2023 

 Nämndkostnader 1 602 1 675 1 675 

 Gator, vägar 26 629 30 041 30 041 

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

 Parker & Naturvård 6 793 7 082 7 082 

 Teknisk planering  2 858 3 944 3 944 

Översiktsplan 1074 2 106 2 106 

 Stadsbyggnad (detaljplaner) 646 665 665 

 Miljöutveckling 535 551 551 

 Bostadsanpassning 1 931 1 989 1 989 

 Avfallsverksamhet 0 0 0 

 Vindkraftverk 0 0 0 

 Ospecficerat 800 0 0 

Summa 39 710 46 395 46 395 
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7 Nämndens investeringsplan 
  
Investeringsplanen för nämnden beslutades i samband med att kommunfullmäktige behandlade 
Mål och budget 2023. Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 103,4 miljoner kronor i 
investeringsmedel för verksamhetsåret 2023, varav 55,5 miljoner kronor är förenat med 
exploatering. Under 2023 kommer utbyggnaden av infrastrukturen i detaljplanen Centra Ängby 
fortsätta. Två andra stora investeringsprojekt nästa år som är beviljade är Cirkulationsplats 
Gredelbyleden/Gredelbyvägen och ombyggnad av Centralvägen som påbörjades under 2022. 
Innan nya investeringsprojekt påbörjas ska nämnden fatta beslut om att ge ett startbesked för 
investeringarna om investeringsutgiften förväntas överstiga en miljon kronor. Startbeskeden ska 
innefatta en beskrivning om projektet samt ett vilka ekonomiska konsekvenser investeringen 
medför. 

Investering KF investeringsram 2023 

Innovation /digitalisering 1 000 

  

Gata   

Reinvestering bef. gatunät 5 000 

Belysning 4 000 

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 3 000 

Cykelinfrastruktur 2 000 

Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv. 10 000 

Cirkulationsplats Gredelbyleden / Gredelbyvägen 20 000 

  

Park  

Renovering bef anläggningar 800 

Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram 1 500 

Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 400 

  

Avfall  

Återvinningscentral ospecificerat 200 

  

Exploatering (allmän platsmark)  

Sågen/Centrum 11 000 

Västra Knivsta 17 000 

Östra Knivsta 2 000 

Nor 2 500 

Alsike 13 000 

AR/Brunnby 10 000 

Summa 103 400 
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Ekonomisk uppföljning per februari för 
samhällsutvecklingsnämnden 2023  

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per februari 2023. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Årsprognosen per februari är den första ekonomiska uppföljningen för verksamhetsåret 
2023. I det tidiga skedet av året redovisar tre av nämndens verksamheter detaljplaner, 
avfallsverksamheten och vindkraftverket större budgetavvikelser och sammanvägt är 
nämndens årsprognos ett underskott på 5 miljoner kronor. Nämndens övriga verksamheter 
följer budget och prognostiseras inte med någon budgetavvikelse.  

 

Bakgrund 

I den av kommunfullmäktige antagna styrmodell för Knivsta kommun är uppföljningsplanen 
fastställd. I uppföljningsplanen uppdras samhällsutvecklingsnämnden att motta ekonomisk 
uppföljning fyra gånger under 2023 med start per februari och med sista månad augusti. 
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti. Utöver de ordinarie 
uppföljningstillfällena kan nämnder som visar underskott eller om det skett väsentliga 
förändringar besluta om ytterligare uppföljning.  

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Samhällsutvecklingsnämnden redovisar en negativ årsprognos för 2023, detta till följd av att 
intäkterna för verksamheten detaljplan förväntas bli 3,6 miljoner kronor lägre än budget. 
Avfallsverksamhetens ekonomiska obalans från tidigare år kvarstår under 2023 och 
verksamheten prognostiseras med ett underskott på 2,6 miljoner kronor. Vindkraftverket 
prognostiseras med ett överskott på en miljon kronor till följd av prisutvecklingen på 
elprismarkanden. Enligt Knivsta kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska 
kommunens verksamheter ha en budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska 
besluta om handlingsplan. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande 
redovisa framstegen tills budget i balans råder.  
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklista.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-02-23 
Rapport Ekonomisk uppföljning per februari 2023 
Alternativ ekonomisk uppställning 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 

 

 

 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet kring ekonomiska uppföljningen handlar om att samhällsutvecklingsnämnden mottar 
den ekonomiska uppföljningen, vilket inte har en direkt påverkan på barn. Effekten av en 
negativ prognos är att den ska leda till att nämnden beslutar om att ta fram en handlingsplan 
för ekonomi i balans som kan innehålla aktiviteter som berör barn. Handlingsplanen är inget 
som detta beslut berör. 

 

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 



 
 
 

Ekonomisk uppföljning för 
Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
 
Antagen av xxx  
xx månad Feb 2023  
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1 Inledning 
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2023 uppdras nämnderna att motta 
ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras 
till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. 
Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden 
uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet 
om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen. 
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2 Drift 
Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos per februari månad visar ett underskott på 5 miljoner 
kronor. Nettokostnaden för nämndens verksamheter uppgår till 56,5 miljoner kronor, vilket är en 
ökning med 22% jämfört med budget. Tre verksamheter prognostiseras med större 
budgetavvikelser per februari och det är detaljplanering, avfallsverksamheten och 
vindkraftverket. Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med någon 
avvikelse. 
Detaljplanering har ett anslag (kommunbidrag) på 665 tusen kronor och verksamhetens 
budgeterade kostnader uppgick till 7,1 miljoner kronor. Av de totala kostnaderna utgör 
lönekostnader 82% och lokalkostnader 8%. Behovet av externa intäkter för att nå en budget i 
balans är 6,4 miljoner kronor och intäkterna prognostiseras att uppgå till 2,8 miljoner kronor. 
Under 2022 implementerades en ny taxa för tillkommande planprojekt men för redan pågående 
planprojekt gäller de gamla plankostnadsavtalen. Intäkten för plankostnadsavtal sker vid fyra 
tillfällen (avtalsteckning, samråd, granskning och antagande) och baseras på planprojektens BTA 
(bruttototalarea). Förändringar i BTA och beslut kring samråd, granskning och antagande har en 
påverkan på verksamhetens intäkter. Ett antal detaljplaner har pausat eller inte startas upp och 
det får effekt på verksamhetens ekonomi med tanke på att en stor del av verksamheten 
finansieras av externa intäkter. Verksamhetens kostnader prognostiseras bli 0,2 miljoner kronor 
lägre än budget, vilket är en följd av lägre lönekostnader. 
Avfallsverksamheten prognostiseras med ett underskott på 2,6 miljoner kronor. Verksamheten 
har de senaste åren redovisat underskott vilket delvis beror på att ersättningen för insamlade 
förpackningar är lägre till följd av ett senarelagt riksdagsbeslut. Detta påverkar även 
verksamheten 2023. Kostnaderna förväntas uppgå till 28,8 miljoner kronor där den största 
kostnadsposten är köp av huvudverksamhet som utgör 66% av de totala kostnaderna. Köp av 
huvudverksamheter innefattar bland annat hantering av restavfall, slam och drift av 
återvinningscentralen. Verksamhetens avtal indexjusteras och det medför att kostnadsposten köp 
av huvudverksamhet kommer öka med 1,1 miljoner kronor jämfört med 2022. Verksamhetens 
totala intäkter förväntas uppgå till 26,2 miljoner kronor vilket är i samma nivå som 
verksamhetsåret 2022. 
Vindkraftverket prognostiseras med ett överskott på en miljon kronor. Verksamhetens intäkter 
påverkas av hur elpriset utvecklas och hur många kilowattimmar som verket kan producera. 
Prognosens förutsättningar är ett snittpris på 75 öre och produktionsnivå likt fjolåret på 
4 850 000 kwh. 
 

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter Nettokost
nad 2022 

Budget 
2023 

Tillägg 
och 

avdrag 
2023 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2023 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2023 

 Nämndkostnader 1 551 1 675  1 675 0 

 Gator, vägar 26 248 30 041 5 066 35 107 0 

Trafikövervakning 
/Parkeringsavgifter -1 870 -1 658  -1 658 0 
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 Parker 6 630 7 082  7 082 0 

 Teknisk planering  3 877 3 944  3 944 0 

 Översiktsplanering 
(planprogram) 2 460 2 106  2 106 0 

 Detaljplanering 2 358 665  4 065 -3 400 

 Miljöutveckling 516 551  551 0 

 Bostadsanpassning 1 806 1 989  1 989 0 

 Avfallsverksamhet 2 206 0  2 600 -2 600 

 Vindkraftverk -1 804 0  -1 000 1 000 

Summa 
Samhällsutvecklingsnämn
d  

43 979 46 395 2 133 56 461 -5 000 
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3 Investeringar 
Investeringsplanen för nämnden beslutades i samband med att kommunfullmäktige behandlade 
Mål och budget 2023. Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 103,4 miljoner kronor i 
investeringsmedel för verksamhetsåret 2023, varav 55,5 miljoner kronor är förenat med 
exploatering.  
Innan nya investeringsprojekt påbörjas ska nämnden fatta beslut om att ge ett startbesked för 
investeringarna om investeringsutgiften förväntas överstiga en miljon kronor. Startbeskeden ska 
innefatta en beskrivning av projektet samt vilka ekonomiska konsekvenser investeringen medför. 
Ifjol fattade samhällsutvecklingsnämnden beslut om att ge startbesked för Ombyggnad 
Centralvägen och denna investering kommer fortsätta under året. Övriga driftinvesteringar 
behöver startbesked under året. Investeringsutgiften per februari uppgår till 2,6 miljoner kronor 
och den prognostiserade investeringsutgiften uppgår till 77 miljoner kronor. 
Gällande exploateringsinvesteringarna pågår ett flertal projekt. Nedan redovisas mer specifikt 
vilka projekt som pågår och inom parentes vilken investeringspost de berör. För 
investeringsposten Nor är prognosen 0. Byggnadsplanerna påverkas av flera saker så som hur 
resterande utbyggnaden av områdena går. Detta kan medföra till nästa uppföljningstillfälle att 
den prognostiserade investeringsutgiften kommer revideras ner för exploateringsinvesteringarna. 
Utbyggnaden av detaljplanen centrala Ängby (Västra Knivsta) 
Segerdal (Sågen/Centrum) 
AR/Brunnby 
Margaretavägen (Östra Knivsta) 
Alsike Nord etapp 2B (Alsike) 
Brännkärrskogen (Alsike) 
 
 

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investeringsprojekt 
KF- 

investerings
ram 2023 

Tillägg 
investerings

ram 2023 

Utgift 
investering 

2023 

Prognos 
utgift  

investering 
2023 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2023 

Innovation /digitalisering 1 000  0 0 1 000 

      

Gata       

Reinvestering bef. gatunät 5 000  0 5 000 5 000 

Belysning 4 000  0 4 000 4 000 

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder) 

3 000  0 3 000 3 000 

Cykelinfrastruktur 2 000  0 2 000 2 000 

Ombyggnad Centralvägen 
mellan Apoteksvägen och 
Särstv. 

10 000  0 10 000 0 

Cirkulationsplats Gredelbyleden 
/ Gredelbyvägen 

20 000  0 0 20 000 
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Park      

Renovering bef anläggningar 800  0 0 800 

Åtgärder ur lokalt 
åtgärdsprogram 

1 500  0 0 1 500 

Parken ospecificerad maskin 
och utrustningsinvest. 

400  0 0 400 

      

Avfall      

Återvinningscentral ospecificerat 200  0 0 200 

      

Exploatering (allmän platsmark)      

Sågen/Centrum 11 000  180 11 000 0 

Västra Knivsta 17 000  40 17 000 0 

Östra Knivsta 2 000  1 130 2 000 0 

Nor 2 500  0 0 2 500 

Alsike 13 000  1 225 13 000 0 

AR/Brunnby 10 000  25 10 000 0 

Summering 103 400  2 600 77 000 26 400 

 



Driftbudget Samhällsbyggnadskontoret B

DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Års-

2023 2023 prognos

februari

Nämndkostnader

Kommunbidrag 1 675 0 1 675

Intäkter 0 0 0

Kostnader 1 675 0 1 675

Resultat 0 0 0

Gator, vägar totalt

Kommunbidrag 30 041 30 041 30 041

Bokslutsreglering 2 019 5 066

Intäkter 0 1 397 1 397

Kostnader 30 041 33 458 36 505

Resultat 0 0 0

Parkering, trafikövervakning

Kommunbidrag -1 658 -1 658 -1 658

Intäkter 0 2 600 2 600

Kostnader -1 658 942 942

Resultat 0 0 0

Parker & Naturvård

Kommunbidrag 7 082 7 082 7 082

Intäkter 0 2 159 2 159

Kostnader 7 082 9 241 9 241

Resultat 0 0 0

Teknisk planering

Kommunbidrag 3 944 3 944 3 944

Intäkter 0 0 0

Kostnader 3 944 3 944 3 944

Resultat 0 0 0

Översiktsplan

Kommunbidrag 2 106 2 106 2 106

Intäkter 0 0 0

Kostnader 2 106 2 106 2 106

Resultat 0 0 0

2 106

Stadsbyggnad (Detaljplaner)

Kommunbidrag 665 665 665

Intäkter 0 6 422 2 773

Kostnader 665 7 087 6 838

Resultat 0 0 -3 400

Miljöutveckling

Kommunbidrag 551 551 551

Intäkter 0 0 0

Kostnader 551 551 551

Resultat 0 0 0

Bostadsanpassning

Kommunbidrag 1 989 1 989 1 989

Intäkter 0 0 0

Kostnader 1 989 1 989 1 989

Resultat 0 0 0

Avfallsverksamhet

Kommunbidrag 0 0 0

Intäkter 0 26 197 26 197

Kostnader 0 26 197 28 797

Resultat 0 0 -2 600

 Vindkraft

Kommunbidrag 0 0 0

Intäkter 0 9 397 10 396

Kostnader 0 9 397 9 397

Resultat 0 0 1 000

Samhällsutvecklingsnämnden
Kommunbidrag 46 395 44 720 46 395

Bokslutsreglering 0 2 019 5 066

Intäkter 0 48 172 45 522

Kostnader 46 395 94 912 101 985

Resultat 0 0 -5 000
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Handläggare 
Sigrid Erwall 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
SUN-2023/86 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Vattenpolitiker till Mälarens vattenvårdsförbund 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden utser Mikael Rye-Danjelsen till vattenpolitiker i Mälarens 
vattenvårdsförbund.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Mälarens vattenvårdsförbund samlar flera aktörer i anslutning till Mälaren. Knivsta kommun 
är en av dessa. Kommunfullmäktige i Knivsta kommun utser representanter till Mälarens 
vattenvårdsförbunds stämma. Utöver dessa representanter kan politiker ansluta till nätverket 
för vattenpolitiker. För att ansluta som vattenpolitiker behövs ett beslut från 
samhällsutvecklingsnämnden.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Vattenpolitikerna samlas en till två gånger per år, vilket bör rymmas inom budget.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2023-02-27 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Mälarens vattenvårdsförbund 
 
 
 
 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet gäller enskild politikers anslutan till Mälarens vattenvårdsförbund. 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 


	Samhällsutvecklingsnämnden  (2023-03-06)
	Dagordning
	Anmälan av delegationsbeslut
	a) Bostadsanpassningsbidrag januari 2023
	b) Public 360 2023-01-01 till 2023-02-26

	Beslutsärenden
	 6. LONA-projekt Naturskolan växlar upp

	LONA-ansökan Naturskolan växlar upp.pdf

	7. Projektdirektiv revidering av grönstrukturplan
	Grönstrukturplan - projektdirektiv revidering och fördjupning 2023-02-08

	8. Startbesked för gatuinvesteringar 2023
	9. Upphandling av asfalt, mark- och anläggningsarbeten
	 10. Avgifter för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och markupplåtelse för byggetableringar
	11. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2022
	12. Intern kontrollplan för samhällsutvecklingsnämnden 2023
	Internkontrollplan för Samhällsutvecklingsnämnden 2023

	13. Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2023
	Verksamhetsplan 2023

	14. Ekonomisk uppföljning per februari för samhällsutvecklingsnämnden 2023 
	Ekonomisk uppföljing för samhällsutvecklingsnämnden
	Alternativ uppställning

	15. Vattenpolitiker till Mälarens vattenvårdsförbund




