
 

 
 

 
 Kallelse 
 2019-05-10 rev 
 
Sammanträde med kommunstyrelsen  
 
Dag och tid:  Måndagen den 20 maj 2018, klockan 13.00  
Plats:   Kommunhuset, sal Kvallsta 
 
Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se 
 
Förhinder 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till 
siobhan.gorny@knivsta.se  
 
Slutet sammanträde 
Ärende 21 omfattar myndighetsutövning och kommunstyrelsens sammanträde kommer att 
vara slutet under ärendets behandling, samt även under ärende 22. Under denna tid ska 
endast förtroendevalda närvara, samt tjänstemän som tillhandahåller upplysningar i det 
aktuella ärendet eller annars utför en arbetsuppgift som är nödvändig för sammanträdet.  
 
DAGORDNING 
 
1. Upprop 

 
2. Justering  

 
Förslag: Protokollet justeras den 27 maj 2019 av ordföranden och justerare.  
 
3. Godkännande av dagordning 

 
4. Informationsärenden 
 

a) Ekonomisk information 
 
5. Anmälan av delegationsbeslut 
 
Följande rapport är utsänd:  

- Lista över delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-04-16 till 2019-05-15 
 
Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet: 

- Rapporter i HR-ärenden, april månad 2019 
- Eventuella ordförandebeslut 

 

http://www.knivsta.se/
mailto:siobhan.gorny@knivsta.se


 
 

 

6. Anmälningsärenden  
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen (ej utsända):  
 

- Beslut från utbildningsnämnden, § 39, 2019-04-09, Ekonomiskt åtgärdspaket 2019 
- Beslut från utbildningsnämnden, § 40, 2019-04-09, Ekonomisk uppföljning per mars 
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 79, 2019-04-23, Ekonomisk uppföljning per 

mars 
- Beslut från IT-nämnden, § 12, 2019-04-09, Preliminär budget 2020 
- Beslut från Lönenämnden, § 7, 2019-04-09, Preliminär budget 2020 
- Beslut från socialnämnden, § 54, 2019-04-25, Synpunkter på budgetramar 2020 
- Beslut från socialnämnden, § 53, 2019-04-25, Handlingsplan för ekonomi i balans 
- Beslut från socialnämnden, § 52, 2019-04-25, Ekonomisk uppföljning per sista mars  

 

Beslutsärenden  
 
7. Motion 2018:06 från Kerstin Umegård och Rolf Samuelsson (MP) - Hantering av 

kommunal mark 
KS-2018/345 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Motionen 
 
8. Borgerlig vigselförrättare och borgerlig begravningsförrättare 
KS-2019/190 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-11 
 
9. Sammanträdestider 2020 
KS-2019/406 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-30 
 
10. Medborgarförslag 2018:07 – Bygg en park för skateboard, inlines och sparkcykel 

under Gredelbybron 
KS-2018/324 
 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Beslut från kommunfullmäktige § 79, 2018-05-30 
Medborgarförslaget  
 
11. Prislista för kommunens uthyrningsbara lokaler  
KS-2019/387 
 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-28 
Förslag på prislista 



 
 

 

Yttrande från Knivsta föreningsråd  
 
12. Medel för digitalisering och förenklade processer i Knivsta kommun genom nytt 

kassa-, boknings- och bidragssystem 
KS-2019/385 
 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
 
13. Extra driftsbidrag till Olunda RF 
KS-2019/386 
 
Kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Presentation Olunda ryttarförening  
 
14. Nya regler för föreningsbidrag 
KS-2019/389 
 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Förslag på regler för föreningsbidrag 
 
15. Försäljning av fastigheten Gredelby 7:85 
KS-2019/388 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Tjänsteskrivelse 2019-05-10 
Förslag på köpeavtal 2019-04-25 
Ritningar maj 2017 
Överenskommelse om fastighetsreglering. förslag 2019-04-25 med bilagor B, C 
Överenskommelse om fastighetsreglering 3D-utrymmen, förslag 2019-04-26, med bilagor I, II 
 
16. Begäran om medel till SFI-undervisning 
KS-2019/347 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-11 
Beslut från utbildningsnämnden, § 27, 2019-03-19 
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2019-03-11 
 
17. Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan 2019 – medborgardialog 
KS-2019/342 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-12 
Rapport 2019-04-12 – Uppföljning av kontrollmoment medborgardialog  
 



 
 

 

18. Utredning av etablerandet av ett medborgarråd 
KS-2019/249 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Ordförandeförslag 2019-05-08 
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Utredning 2019-04-29 
 
19. Ansökan från samhällsutvecklingsnämnden om investeringsmedel för 

ureahygieniseringsanläggning  
KS-2019/379 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-26 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 31, 2019-03-11 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-02-11 
Projektbudget återföringssystem 
 
20. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning – Tobakslagen, Allmänna 

ärenden, juridik, HR-ärenden, Kultur och fritid 
KS-2019/359 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-26 
Beslutshandling 2019-04-26 
 
21. Ansökan om ändrat utökat serveringstillstånd, Monkeymountain Brewery AB 
KS-2019/393 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Ansökan 2019-04-28 
 
22. Överenskommelse om avslut av anställning för kommundirektör 
KS-2019/429 
 
Ordförandeförslag 2019-05-15 
Förslag på överenskommelse 
 
23. Rekrytering av ny kommundirektör 
KS-2019/419 
 
Ordförandeförslag 2019-05-15 
 
 
 
 
Välkomna! Peter Evansson, ordförande 



Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019‐04‐16 till 2019‐05‐15
Färdigst/exp‐datum Dok. nr. Titel Ansvarig person Ärende

2019‐05‐10 KS‐2019/277‐1 Delegationsbeslut om att genomföra upphandling Marie Sohlberg KS‐2019/277 Upphandling rekryteringstjänster
2019‐05‐02 KS‐2019/397‐1 Beslut i fråga om nedskrivning eller avskrivning av fordran Dan‐Erik Pettersson KS‐2019/397 Delegationsbeslut, avskriva skuld enligt 

kommunstyrelsens delegation 5.1 a
2019‐04‐29 KS‐2019/380‐2 Delegationsbeslut om att genomföra, godkänna och tilldela 

direktupphandling
Fredrik Söderlind KS‐2019/380 Avtal med Procurator AB rörande Mjukpapper, 

säckar, påsar och cateringprodukter
2019‐04‐26 KS‐2019/381‐2 Delegationsbeslut om att genomföra, godkänna och tilldela 

direktupphandling
Fredrik Söderlind KS‐2019/381 Avtal med Procurator AB rörande städredskap 

och rengöringsmedel
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anders Carlquist Datum KS-2018/345 
Exploateringschef 2019-04-29   
 
 
 

  Kommunstyrelsen 
 
 
Motion 2018:06 från Kerstin Umegård och Rolf Samuelsson (MP) - 
Hantering av kommunal mark 
KS-2018/345 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Sammanfattning  
Miljöpartiet de gröna har i motion föreslagit kommunfullmäktige att uppdra åt 
kommunstyrelsen utreda möjligheten att utarrendera kommunal mark som alternativ till 
försäljning av den till exploatörer. I svaret konstateras att inför beslut om införande av 
tomträtt krävs mer ingående analyser av de konsekvenser som blir följden. Förutom de rent 
administrativa följderna för kommunförvaltningen torde de ekonomiska konsekvenserna vara 
de viktigaste. 
 
Bakgrund 
Miljöpartiet de gröna har i motion 2018:06 föreslagit kommunfullmäktige att uppdra åt 
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att utarrendera kommunal mark som alternativ till 
försäljning av den till exploatörer.  
 
Vad är en tomträtt? 
Den faktiska lösning som förefaller vara tanken bakom motionen är att kommunen i stället för 
att försälja tomtmark skulle kunna upplåta densamma med tomträtt.  
Tomträtt (TR) är en typ av besittningsrätt till jord införd i svensk rätt 1907 och lagändrad 1953 
och 1967. Bestämmelser om tomträtt finns i jordabalken (JB) kapitel 13. Enligt jordabalken 
kan nyttjanderätt i fastighet för visst ändamål upplåtas under obestämd tid mot årlig avgäld i 
pengar. Tomträtt måste avse en hel, dvs inte del av, fastighet och inte flera fastigheter 
tillsammans. 
TR kan avse mark för bebyggelse och som ägs av stat eller kommun. TR ger innehavaren 
(besittningshavaren) starkare rätt än vad en nyttjanderätt gör, men äganderätten ligger kvar 
hos den (stat eller kommun) som upplåtit marken. 
Ett motiv för tomträttsreglerna är att mark ska kunna tillhandahållas för främst 
bostadsbebyggelse utan att marken ska behöva säljas. Genom att det allmänna på så vis 
står kvar som markägare kan en kommande markvärdestegring komma det allmänna till del. 
Upplåtelsetiden får inte vara så kort att intresset att bebygga blir för lågt, men heller inte så 
lång att samhället inte ges möjlighet att inom rimlig tid åter kunna förfoga över tomten. 
Den tid en tomträttsupplåtelse kan gälla är 26 – 100 år. Om det blir aktuellt att lösa in, dvs att 
efter den avtalade tiden avbryta upplåtelsen, en TR ska ersättningen för byggnader – som 
således ägs av TR-innehavaren – bestämmas enligt reglerna i expropriationslagen (ExL). 
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Tomträttsinnehavaren kan inte säga upp tomträtten. 
Den avgift tomträttsinnehavaren erlägger till markägaren kallas tomträttsavgäld. Reglering av 
denna kan endast ske vid vissa förutbestämda tidpunkter och med vissa intervall. När 
tomträttsavgälden ska bestämmas ska utgångspunkten vara fastighetens (dvs markens) 
marknadsvärde med hänsyn till det aktuella ändamålet.  
 
Knivsta kommuns tomträtt 
I Knivsta kommun finns en (1) tomträtt, denna omfattar fastigheten Särsta 3:458 där Särsta 
värdshus är belägen. 
 
Konsekvenser av att upplåta med TR i stället för att sälja 
Att bedöma de för- respektive nackdelar en övergång från att försälja till att upplåta tomter 
med tomträtt kräver en mer omfattande utredning än vad som här finns utrymme för. I korthet 
kan dock konstateras att TR kräver att nya administrativa rutiner byggs upp och att den 
formella kompetensen hos förvaltningen utvecklas. Tomträttsadministration kräver väl 
utvecklade rutiner såsom strikt iakttagande av uppsägningstider och noggrant underlag vid 
avgäldsregleringar m m. Ett troligen minst lika viktigt område att analyser inför ett 
ställningstagande är de ekonomiska konsekvenserna för kommunen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett beslut om övergång till att upplåta kommunens exploateringsmark med tomträtt i stället 
för att säljas behöver föregås av en genomgripande konsekvensanalys med avseende 
framför allt de ekonomiska konsekvenserna. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till: 
 
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej  x 

 
Förklara oavsett svar. 

 
     Beslutet har rent administrativ karaktär 

 
 

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 



 

 

 

Motion om hantering av kommunal mark 

Knivsta kommun har under de senaste åren ökat försäljningen av kommunens mark. Man upprättar 

fortlöpande markanvisningsavtal med de företag som visar intresse för att bygga på kommunens mark. 

Dessa avtal leder i många fall till försäljning av mark till marknadsmässiga priser.  

Intäkterna från dessa försäljningar skall täcka byggandet av den infrastruktur som den blivande 

bebyggelsen kräver i form av gator och VA – lösningar. Om köpeskillingen endast täcker dessa investeringar 

kan det tyckas att kommunen därmed skänker bort marken till byggbolagen. 

Om försäljningen däremot genererar ett överskott så kan detta användas på flera sätt men det finns en 

uppenbar risk att det hamnar i löpande budget och därmed inte är till någon nytta på längre sikt. Ett annat 

sätt vore att investera överskottet i någon verksamhet som ger intäkter under lång tid. Men det skulle 

innebära att kommunen ägnade sig åt en form av kapitalförvaltning som många politiker anser att en 

kommun inte skall ägna sig åt. 

Ett annat sätt att få kommunens markinnehav att berika medborgarna vore att i stället hyra ut marken. Ett 

sådant förfarande skulle betyda stadiga intäkter till kommunen för lång framtid och möjliggöra lägre 

skatter för kommuninvånarna. Dessutom skulle det kunna öka kommunens inflytande över bebyggelsens 

utformning. 

Kommunens markinnehav är en tillgång som, enligt Miljöpartiet, bör förvaltas långsiktigt och till gagn för 

invånarna som de facto äger marken. Nödvändiga investeringar i infrastruktur kan i stället finansieras med 

lån från t.ex. Kommuninvest och kostnaden för sådana lån kan då tas från tomträttsavgälden. 

Med hänsyn till ovan beskrivna förhållanden yrkar Miljöpartiet: 

att 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att utarrendera 
kommunal mark som alternativ till försäljning av den till exploatörer.  
 
 
För Miljöpartiet de Gröna 

 

Kerstin Umegård  Rolf Samuelsson 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Pernilla Dufström Datum KS-2019/190 
Tf enhetschef administrativ service 2019-04-11   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Borgerlig vigselförrättare och borgerlig begravningsförrättare 
KS-2019/190 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att valberedningen får i uppgift att föreslå nya vigselförrättare efter behov, 
att valberedningen skall verka för jämn politisk tillsättning, 
att minst en vigselförrättare är politiskt obunden, samt  
att föreslagna vigselförrättare även skall tillfrågas att vara borgerliga begravningsförrättare. 

Sammanfattning  
Länsstyrelsen i Uppsala län utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets 
kommuner. Valberedningen i Knivsta bör få till uppgift att föreslå nya vigselförrättare vid 
behov för beslut av kommunfullmäktige för vidare beslut av Länsstyrelsen. Förvaltningen 
meddelar valberedningen när behov uppstår. 
Att utse kommunala borgliga begravningsförrättare är inte lagreglerat. Det står således 
kommunen fritt att utse dessa.  

Bakgrund 
Vigselförrättare 
Länsstyrelsen i Uppsala län utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets 
kommuner. Oftast utses vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen prövar 
om vigselförrättaren har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli 
vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige. En 
vigselförrättare behöver ha kunskap om: tillämplig lagstiftning, hur en vigsel ska gå till, 
hindersprövning, de dokument som ska upprättas och skickas in efter vigseln. 
Idag tillförordnas vigselförrättare på fyra år. Tidigare erhöll vigselförrättare ett tillsvidare  
förordnande.  
Knivsta kommun har idag 2 vigselförrättare på förordnande tills vidare, 4 varav 2 politiskt 
tillsatta och 2 opolitiskt tillsatta vigselförrättare med tidsbegränsad förordnande om fyra år. 
För de med förordnanden tillsvidare så upphör deras uppdrag endast vid misskötsel eller på 
egen begäran. Misskötsel kan även vara att man inte i tillräckligt stor del tackar ja till vigslar. 
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De som idag får ett tidsbegränsat uppdrag på fyra år, bör förlängas om vederbörande vill och 
inte misskött sig. 
Förvaltningen anser att åtta vigselförrättare i kommunen behövs för att klara uppdraget och 
tillmötesgå de som önskas vigas. När behov föreligger av nya vigselförrättare önskar 
förvaltningen att valberedningen nominerar nya kandidater för beslut i kommunfullmäktige.  
Förvaltningen har tittat på andra lösningar som tex att välja vigselförrättare per 
mandatperiod. Länsstyrelsen föredrar dock att en vigselförrättare som agerar klanderfritt bör 
få fortsatt förtroende efter fyra år. Varför denna lösning upplevs mindre angenäm. 
Det vore dock önskvärt om valberedningen föreslår kandidater från olika partier i den mån 
det går samt att kommunen även tillhandhåller minst en politiskt obunden vigselförrättare.  
 
Borglig begravningsförrättare  
Personen som håller i en borglig begravning brukar kallas för begravningsförrättare eller 
officiant. System med kommunalt utsedda borgliga begravningsförrättare är inte lagreglerat. 
Det står således kommunen fritt att utse dessa. 
Kommunen kan utse personer som kan anlitas som begravningsförrättare. De behöver inte 
ha någon speciell behörighet eller kompetens, utan är personer som kommunen har 
förtroende för och rekommenderar. Knivsta kommun utsåg 2002-11-25 fem personer som 
både vigselförrättare och borgliga begravningsförrättare, av dessa finns idag tre kvar. 
Kommunen är inte inblandad i begravningar på samma sätt som med vigslar då den som 
önskar en begravningsförrättare kontaktar denne direkt av den som är i behov. Därefter får 
kommunen en arvodesbegäran från begravningsförrättaren. Önskar Knivsta även i 
fortsättningen tillhandahålla begravningsförrättare kan det vara lämpligt att nya 
vigselförrättare som utses framöver också tillfrågas om att vara borglig begravningsförrättare.    

 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Idag betalar kommunen arvode till vigselförrättare och begravningsförrättare. Detta beslut 
förändrar inte dagens ekonomi. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Valberedningens ordförande  
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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 Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Siobhán Górny Datum KS-2019/406 
Kommunsekreterare 2019-04-30   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 
2020 
KS-2019/406 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige år 2020 sammanträder den 12 februari, 25 mars, 22 april, 27 maj, 10 
juni, 23 september, 21 oktober och 25 november. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att kommunstyrelsen år 2020 sammanträder den 27 januari, 24 februari, 23 mars, 27 april, 
25 maj, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 7 december.  

Sammanfattning 
Enligt arbetsordning och reglemente ska kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
bestämma sina sammanträdestider för nästkommande år.   

Övergripande om sammanträdesplaneringen 
Förslaget till sammanträdesplanering har anpassats efter kommunens ekonomiska 
årsplanering, som också står under vissa lagkrav. Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar 
och skollov.  

Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar hur många sammanträden fullmäktige ska ha. 
Det finns en överenskommelse i Knivsta kommun om att kungörelsen och handlingarna till 
fullmäktiges sammanträden ska skickas till ledamöter och ersättare två helger innan 
sammanträdet. För att detta ska fungera krävs att kommunstyrelsen, som beredande organ, 
har sina sammanträden tillräckligt långt innan fullmäktiges sammanträden för att protokoll 
därifrån ska hinna justeras innan utskicket till kommunfullmäktige. I praktiken innebär detta 
ungefär en månads mellanrum mellan kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträden. Den sammanträdesplanering som föreslås i tjänsteskrivelsen tar hänsyn till 
detta i så hög utsträckning som möjligt, med hänsyn till helgdagar med mera. 

Enligt Knivsta kommuns rutin för mål och budget ska budgetfullmäktige äga rum i juni. På 
grund av behovet att anpassa för den kommande sommarledigheten läggs sammanträdet 
alltid under den första hälften av månaden. För år 2020 kommer detta att innebära att 
sammanträdet i maj och sammanträdet i juni äger rum med kort mellanrum, eftersom 
sammanträdet i maj månad måste anpassas efter helgdagar.  

Nämndernas sammanträdesplanering 
När fullmäktige och styrelsen fastslagit sina sammanträdestider kan övriga nämnder planera 
sina. Utöver ovanstående begränsningar tillkommer nu ett arbete med att passa in 
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sammanträden för att få ett flöde av ärenden vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige. 
Dessutom har kommunen i praktiken bara ett sammanträdesrum som fungerar bra för 
nämndssammanträden, vilket innebär att det inte är möjligt för nämnder att ”dela” 
sammanträdesdatum. För att minska sårbarheten vid sjukdom strävar nämndsekreterar-
gruppen också efter att inte lägga sammanträden för tätt. Av allt detta följer att det finns 
mycket små möjligheter att justera planeringen när den väl gjorts utifrån ovanstående 
faktorer, något som även gäller utskottssammanträden. Arbetet förenklas betydligt om 
nämndernas sammanträden äger rum på olika veckodagar.  

Kommunstyrelsens planering av utskottssammanträden 
Utskottens sammanträdestider kommer att planeras separat.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget innebär att antalet sammanträden begränsas till det lägsta antal som varit normen 
tidigare och ryms alltså inom den beslutade budgeten.  

Enligt uppgifter från 2018 beräknas ett extra kommunstyrelsesammanträde kosta ca 45-
50 000 kronor, och ett extra fullmäktigesammanträde ca 110 000 kronor. Observera att detta 
är beräknat på relativt långa sammanträden, vilket för kommunfullmäktiges del innebär 
ungefär 4-5 timmar.  

Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 
 
 
 
Lena Fransson    Åsa Franzén 
kommundirektör    kanslichef  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Ledningsgrupp 
Samtliga nämnder  
Informationsenheten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
Planeringen har tagit hänsyn till skollov.  
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Att sammanträden som regel förläggs på datum utanför skolloven innebär inte att 
förberedande arbete inte kan behöva göras under skollov eller liknande.  
 
 

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 Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Carina Nordlander Datum KS-2018/324 
Fritidschef 2019-04-29   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Medborgarförslag 2018:07 – Bygg en park för skateboard, inlines 
och sparkcykel under Gredelbybron 
KS-2018/324 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att med hänvisning till tjänsteskrivelse 2019-04-29 anse medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning  
Förslagsställaren vill att kommunen bygger en park för skateboard, inlines och sparkcykel 
under Gredelbynbron. 

Bakgrund 
Förslagsställaren föreslår en placering skulle vara under den del av Gredelbybron som ligger 
närmast järnvägen.  
 
Förslag på utformning liknar skateboardparken under Lilla Västerbron som kallas Rålis 
Skatepark.  
 
Se:  
https://www.stockholm.se/-
/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=1e986e3f47374341986a0e078b47918a 
 
 
Under sommaren 2018 färdigställde Knivsta kommun en ny Half Pipe ramp i Alsikes 
stadsdel. 
 
 
Kommunen anser att förslaget om ytterligare en park är intressant och tar med detta i det 
fortsatta planeringsarbetet för nya parker och spontanidrottsplatser i Knivsta kommun. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
I dagsläget finns inga investeringsmedel för en skateanläggning inom planperioden.  
 

https://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=1e986e3f47374341986a0e078b47918a
https://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=1e986e3f47374341986a0e078b47918a
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Omprioriteringar av investeringar kan göras inom idrott och fritidsanläggningar men 
driftmedel för att finansiera en skatepark, likt Rålis Skatepark som förslagsställaren föreslår, 
finns tyvärr inte i idag. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnchecklista inför beslut 
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1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Barn, ungdomar men även vuxna som är intresserade av skateboardåkning, inlines och 
sparkcykel påverkas av beslutet. 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

En undersökning av ungdomars idrotts- och fritidsvanor i Knivsta kommun har 
genomförts och vi väntar på resultatet. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Andra anläggningar/insatser som också nyttjas av barn och unga  
kan komma att prioriteras framför detta förslag. 
 
 

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

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

 
För att undersöka Knivstabornas kultur- och fritidsvanor görs nu undersökningar där barn 
och ungdomar tillfrågas om vilka satsningar som behövs i kommunen. Detta bidrar till att vi 
får bättre beslutsunderlag vid byggnation av nya anläggningar och parker framöver. 
 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 
 

Kommunfullmäktige Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2018-05-30 

 

Expediering 
Akten 
 

Expedierat av Siobhán Górny 2018-06-08 

 

§ 79 

Anmälan av medborgarförslag 2018:07 – Bygg en park för skateboard, inlines och 
sparkcykel under Gredelbybron 
KS-2018/324   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Underlag i ärendet 

Medborgarförslaget har varit utsänt.  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Carina Nordlander Datum KS-2019/387 
Fritidschef 2019-04-28   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Prislista för kommunens uthyrningsbara lokaler  
KS-2019/387 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att anta prislista för Knivsta kommuns uthyrningsbara lokaler, samt 
att priserna träder i kraft 2020-01-01. 

 

Sammanfattning  
Knivsta kommun har tagit fram en gemensam prislista för kommunens uthyrningsbara lokaler 
vilka innefattar skolornas lokaler, kommunhuset och Knivsta Centrum för idrott och kultur 
(CIK). 

Bakgrund 
Fritid- och kulturkontoret har sett över taxorna då dessa varit oförändrade under många år. 
Sporthallens taxa fastställdes 2005 och taxan för konstgräsplan har inte höjts sedan den 
infördes 2009. Färdigställandet av Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK) innebär att 
kommunen får nya lokaler som ska prissättas.  
I samband med ovan översyn föreslår förvaltningen att en gemensam prislista för alla 
kommunens uthyrningsbara lokaler tas fram. Prislistan föreslås gälla från 2020-01-01 – 
2021-12-31 och därefter görs en ny revidering. 
Prislistan kommer under hösten 2019 att kompletteras med regler och rutiner för uthyrning 
samt tilldelningskriterier för hallar (prioriteringsordning).  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Knivsta kommun erhåller en intäktsökning som kompenserar för ökade lönekostnader och 
ökade hyror av lokaler. 
Föreningarna kommer att få något ökade kostnader men flertalet kommer att kunna dra nytta 
av intäktsmöjligheter i den nya anläggningen Knivsta Centrum för idrott och kultur. 
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Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Hans Åhnberg, Chef Utbildningskontoret 
Åsa Franzén, Chef Kommunledningskontoret 
 
 
Bilagor: 

1) Prislista för kommunens uthyrningsbara lokaler 
2) Knivsta föreningsråds (KFR) remissyttrande ny prissättning 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Föreningen får ökade kostnader för lokaler vilket inte nödvändigtvis behöver innebära 
konsekvenser för 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 



 
 

 Knivsta kommun 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 
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Prislista  
Knivsta kommuns 

uthyrningsbara 
lokaler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dokumenttyp:  Taxor  
Diarienummer:  KS-2019/387  
Beslutande instans:  Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum:   
Giltighetstid:   2020-01-01 – 2021-12-31 
Dokumentansvarig:  Fritidschef 
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Kategori 1 Bidragsberättigad förening som bedriver verksamhet 

för barn och unga. 
 
 
Kategori 2 Bidragsberättigad förening som bedriver verksamhet 

för vuxna, kommunala verksamheter, studieförbund, 
välgörenhetsorganisationer 

 
Kategori 3 Privatpersoner, förening utanför kommunen, 

ekonomiska föreningar, idrottsförbund, stiftelser 
 
Kategori 4 Företag och för bokningar med kommersiella syften 
 
 
 
Prislista (kostnad per timme) 
 

 
 
 
´*  Högre taxa under säsongsperiod 1 (vecka 1-18) 
 
 

Antal personer Yta Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4
Kommunhuset
Tilassalen 150 + 40 100 150 300 900
Kvallsta 30 80 130 250 500
Haknäs 10 60 100 200 400
Noor 10 60 100 200 400
Krusenberg 10 60 100 200 400

Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK)
Ishall 400 30 x 60 m 120 240 1500 3000
Kamsportshall (2 mattor 12 x 12 m) 150 33 x 15 m 120 240 500 500
Scen 450 120 240 1000 1500
Sporthall A 400 20 x 40 m 120 240 1000 1500
Sporthall B 300 20 x 40 m 120 240 1000 1500
Stjärnvalvet (öppen yta plan 2) 156 kvm 100 200 600 600
Glasäpplet (slutet rum plan 4) 64 kvm 100 200 600 600
Stormhatten (mötesrum plan 1) 22 kvm 100 200 600 600

Alsike
Konstgräs 60 x 100 m 100/120* 200/240* 600 600
Sporthall 20 x 40 m 100 200 600 600

Hälsohuset
Simbanor (2st) 100 200 600 600
Spinningsal/Spegelsal 120 240 600 600
Sporthall 18 x 38 m 100 200 600 600

mailto:knivsta@knivsta.se
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Vissa lokaler kan delas av vilket även innebär minskad kostnad (halv hall = hall timkostnad) samt om 
lokal endast hyrs ut i en halvtimme utgår halv timhyra. 
 
 
  
 
 
 
 

Antal personer Yta Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4
Alsike skola
Hemkunskapssal ca 99 kvm 50 100 200 400
Klassrum 2058 Himlen 50 100 200 400
Musiksal 50 100 200 400
Skolrestaurang ca 448 kvm 70 140 280 400

Brännkärrsskolan
Gymnastiksal ca 214 kvm 70 140 280 400
Skolrestaurang 70 140 280 400

Gredelby skola
Skolrestaurang 70 140 280 400
Klassrum 50 100 200 400
Klassrum m piano 70 140 280 400

Högåsskolan
Musiksal 70 140 280 400
Gymnastiksal 13 x 20 m 70 140 280 400
Skolrestaurang ca 609 kvm 70 140 280 400
Hemkunskapssal ca 46 kvm

Lagga skola
Gymnastiksal 9 x 14 m 70 140 280 400

Långhundra skola
Gymnastiksal 8 x 16 m 70 140 280 400

Segerstaskolan
Gymnastiksal 11 x 15 m 70 140 280 400

Thunmanskolan
Hemkunskapssal ca 186 kvm 50 100 200 400
Skolrestaurang ca 981 kvm 70 140 280 400

Ängbyskolan
Gymnastiksal 9 x 17 m 70 140 280 400
Skolrestaurang ca 268 kvm 70 140 280 400

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Synpunkter från Knivsta Föreningsråd avseende Knivsta kommuns förslag 

till ny prissättning av lokaler 

Knivsta Föreningsråd (KFR) ställer sig i grunden positivt till kommunens förslag avseende 
hallhyror i Knivsta Centrum för idrott och kultur, Hälsohuset och Alsike sporthall.  Nu rådande 
prissättning av lokalerna har varit oförändrad från 2004/2005 respektive 2009 för Alsike 
konstgräsplan, som också ingår i förslaget, vilket gör att Föreningsrådet har förståelse för den 
justering som nu föreslås. Detta inte minst mot bakgrund av de kommunala investeringar som 
görs i Centrum för Idrott och Kultur (CIK).  

Att bedöma vilken inverkan den föreslagna hyreshöjningen har för föreningslivets möjligheter 
att bidra till att skapa en ”frisk kommun” med hallar fyllda av verksamhet låter sig dock inte 
göras utan beaktande av förväntad utveckling av det kommunala föreningsbidraget.  

För föreningslivet är det viktigt med långsiktighet och stabilitet i kommande bidrags- och 
hyreskostnadsutveckling. Föreningsrådet föreslår därför att kommunen fastslår en långsiktig 

plan för bidrags- och hyreskostnadsutvecklingen. Detta skulle ge föreningarna möjlighet att 
skapa en långsiktlig planering i ekonomisk balans. En hastigt uppkommen ökad obalans mellan 
bidrag och hyreskostnader riskerar att äventyra föreningarnas ekonomiska möjligheter att boka 
lokaler i önskad omfattning. 

Föreningsrådet föreslår vidare att … 

 …de priskategorier som föreslås tydligt knyts till kommunens bidragsregler. Detta 
för att skapa en tydlighet och enhetlighet mellan samtliga styrande beslut. 

 …tilldelningskriterier för halltider (prioriteringsordning) adderas till förslaget. 

 … det tydliggörs att priserna halveras om en hall enbart bokas en halvtimme. Detta 
för att skapa en flexibilitet som ger förutsättningar för ett optimalt nyttjande av 
lokalerna. Bokningar på 30 minuter, 60 minuter 90 minuter etc. 

 … det tydliggörs att priserna anpassas efter hur stor del av en hall som bokas. 

Genom detta skapas förutsättningar att utnyttja tillgängliga hallytor optimalt. 

 … planeringen av tider i idrottshallar anpassas så att tider för iordningsställande för 

aktiviteter minimeras. Genom detta behöver inte idrottsföreningar betala för tid som 
används för att ställa i ordning lokalen för träning och/eller match.  

 … det tydliggörs att tiden för iordningsställande av lokaler för aktiviteter är 

kostnadsfri såvida detta kan ske utan inverkan på andra bokade aktiviteter. 

 … det tydliggörs mellan vilka tider de olika lokalerna är bokningsbara (för olika 
kategorier). 

Föreliggande yttrande har strikt avgränsats till kommunens förslag avseende priskategorier och 
hyror för hallar och konstgräsplaner*. Nära angränsande frågor som också måste diskuteras och 
klaras ut innan uthyrning av lokalerna inleds är t.ex. bokningskriterier och hemvistfrågor. 
En del verksamheter är styrda till vissa hallar p.g.a. sitt material och behovet av 
förrådsutrymmen. Det gäller t.ex. innebandy, bordtennis och handboll (klister). En öppen 
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diskussion med berörda föreningar om nämnda frågor måste ske i god tid innan verksamheterna 
i de nya lokalerna tar fart! 

*Prissättning av konstgräsplanen. Frågan behöver analyseras djupare och bör tills vidare utgå 
från listan över hallhyror. Alsike IF föreslår fortsatt differentierad timtaxa sommar jämfört med 
vinter. Vilka fotbollsföreningar företräder denna uppfattning? Slår det lika mot samtliga? Hur 
påverkar detta gräsplanernas prissättning och avtalsform? Hur kommer sportfältet i Kölängen 
att påverka frågan? 

 

Vid utarbetandet av detta remissyttrande har Föreningsrådet beaktat inkomna synpunkter från 
Alsike IF, Hilti Fight Center Knivsta, Knivsta Judoklubb samt SK Vide. 

 

Vänligen  

 

Knivsta Föreningsråd  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Catrine Wermelin Datum KS-2019/385 
Chef sim- och sporthallar 2019-04-29   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Medel för digitalisering och förenklade processer i Knivsta kommun 
genom nytt kassa-, boknings- och bidragssystem 
KS-2019/385 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att tilldela kultur- och fritidskontoret 300 000 kronor från KS prioriterade medel för 2019 för 
möjliggörande av digitalisering och förenklade processer genom nytt kassa-, boknings- och 
bidragssystem. 

 

Sammanfattning  
Kultur- och fritidskontoret i Knivsta kommun står inför ett införande av ett nytt kassa-, 
boknings- och bidragssystem och har därför startat en upphandling för det. Vid införandet av 
det nya systemet kommer en del uppstartskostnader finnas för att systemen ska vara på 
plats och bidra till en bättre digital bokning främst för invånarna i Knivsta kommun men också 
en förenklad hantering för vår personal. För att Knivsta kommun ska bidra till en tydlig, 
tillgänglig och hanterbar bokning och hantering av, främst, föreningars bidrag, krävs ett nytt 
system. På detta sätt ökar vi det tekniska användandet i kommunen och förenklar de 
processer vi redan har idag.  
 

Bakgrund 
Idag har vi en rad olika system som hanterar våra bokningar av lokaler i kommunen. Därtill 
har vi olika kassasystem för flera verksamheter samt ytterligare ett separat manuellt system 
som hanterar de bidrag som föreningarna kan söka. Behovet av ett nytt system har funnits 
under en längre tid för att göra oss mer tillgängliga, tydliga och kostnadseffektiva när vi möter 
våra invånare i kommunen. I och med öppnandet av Knivsta Centrum för idrott och kultur 
(CIK) ser vi det ökade behovet av ett gemensamt system där vi kan hantera alla dessa delar 
på ett bra och kommunikativt sätt.  
Vi har nu startat en upphandling för att kunna möta behovet som kommunen har och genom 
en lägesanalys har även andra enheter inom kommunen bjudits in att delta i upphandlingen. 
Utöver att vara mer digitala, tillgängliga och proffsiga inom dessa områden i kommunen ser 
vi också stora vinster i den kostnadseffektivitet som uppnås.  
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Idag hanterar personal flera olika system vilket ökar risk för handhavandefel, statistik tas 
fram manuellt och vi har inte kontroll på vårt lagersaldo idag vilket skulle förbättras. 
 
Kultur- och fritidskontoret ser, i samarbete med Kontaktcenter som också hanterar 
lokalbokningar i kommunen, att invånarna idag har svårt att förstå vilka regler och rutiner 
som finns för bokning och tillhandahålla den professionalism som mottagaren bör få. Vi ser 
stora fördelar att genom det nya systemet förenkla och göra oss mer tillgängliga.  
 
Vinsterna för alla inom kommunen är många. Ung som gammal, idrottsförening som någon 
som vill komma på en teater eller event, ska med lätthet kunna köpa en biljett, se vilken 
idrottshall som är bokad och veta vart man ska vända sig för sina frågor. Det blir en ökad 
kvalitet inom Knivsta kommun men främst för den som tar kontakt med oss.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Uppskattningsvis beräknas uppstartkostnader för dessa system, till samtliga fysiska platser 
där systemen ska vara (CIK, biblioteket, Hälsohuset, kulturskolan, Kontaktcenter), uppgå till 
ca 300 000 kr. I den summan ingår då uppsättning av webbportal, databaskonfigration, 
import av register, projektmöten, utbildning, reskostnad samt hårdvara som datorer, kassa, 
kortläsare och skärmar. Därefter en löpande årskostnad, baserad på antal invånare i Knivsta 
kommun (18 720 st), ca 120 000 kr/år totalt för de verksamheter som ingår.  
Idag arbetar vi med en rad olika system för att tillhandahålla de tjänster som behövs inom 
kassa-bokning-bidrag inom kommunen. Ett exempel från vardagen är att de system vi 
använder oss av idag inte fungerar så tydligt och uppdaterar inte knivsta.se i realtid så att 
invånarna ser vad som finns tillgängligt att boka eller inte. Det genererar både mail och 
samtal dagligen till Hälsohuset och Kontaktcenter som då behöver hantera detta manuellt. 
Upplevelsen blir då att systemet är manuellt trots att det inte är det.   
Vinsterna med det nya systemet ska ses som både ekonomiskt men också en ökad 
professionalitet och tillgänglighet för både medarbetare inom Knivsta kommun men också 
genom tydlighet och delaktighet för våra invånare. Istället för att betala supportavtal med fyra 
leverantörer som vi gör idag så betalar vi framledes med det nya systemet ett supportavtal. 
Inledningsvis medför införandet en ökad kostnad men på sikt en lägre kostnad i både pengar 
men också i arbetstid för att hantera arbetsuppgifterna. I dagsläget har vi en årskostnad för 
de nuvarande supportavtalen som uppgår till ca 160 000 kronor. Utöver årlig besparing på 
avtal, lägre personalkostnad så kommer troligtvis kostnaden för kortavgifterna att minska. 
 
Vill förtydliga att upphandlingen bara är påbörjad så de ekonomiska delarna kan komma att 
förändras med några mindre justeringar beroende på vilket företag som vinner 
upphandlingen.  
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
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Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
 
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 Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Jon Hulander Datum KS-2019/386 
Kulturstrateg 2019-04-29   
 
 
 

  Kommunstyrelsen 
 
 
Extra driftsbidrag till Olunda RF 
KS-2019/386 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fortsatt ge Olunda RF ett extra driftsbidrag på 200 000 kr för 2019, samt  
 
att ta med sig frågan om ett permanent driftsbidrag i budgetarbetet inför 2020-2025. 
 
 
 
Sammanfattning  
Olunda RF har höga driftskostnader för sitt ridhus, byggt 2011. Sedan 2013 har kommunen 
bidragit med medel för drift och föreningen är beroende av ett fortsatt stöd för att kunna 
bedriva verksamheten.  
 
 
Bakgrund 
Olundas RFs verksamhet har stora omkostnader. Anläggningen består av ridhus, 
utomhusbanor, ridvägar, uppbindningsplatser, läktare, café och övriga föreningsutrymmen 
som kräver underhåll och tillsyn. Föreningens verksamhet för barn och unga är en av 
kommunens största. För unga flickor är det den överlägset största föreningen. Utförlig 
verksamhetsbeskrivning finns bifogat detta dokument.  
 
Knivsta kommun har sedan 2013, enligt beslut FKN-2013/55, bidragit till verksamheten med 
ett extra driftsstöd. Det fanns redan då en tanke om att bidraget skulle bli ett permanent stöd 
till föreningen. Föreningens ekonomi är ansträngd och ett fortsatt driftsstöd centralt för att 
verksamhetens ska kunna fortsätta. Trots höjda medlemsavgifter och andra egna 
ansträngningar för att få in kapital samt bidrag från kommunen, däribland ett extra bidrag för 
att täcka kostnader som uppkommit på grund av den torra sommaren, bär föreningen ett 
underskott på 70 000 kr för 2018. Föreningen har tagit in 150 000 kr från klubbens aktiva för 
att täcka ökade kostnader för 2018. 
 
Olunda RF får liksom andra barn- och ungdomsföreningar med egen eller långtidshyrd 
anläggning ett anläggningsstöd. Bidraget är dock baserat på antal aktiviteter och inte på 
driftskostnaderna, det gör att Olunda RF trots många aktiviteter på anläggningen får mindre 
än 20 % av sina driftkostnader i bidrag. Alla föreningar med egna anläggningar är 
förfördelade jämfört de som hyr tider till markeringsavgifter i våra sporthallar men för 
ridsporten med väldigt höga driftkostnader slår det extra högt. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Bidrag för 2019 innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen då bidraget finns i 
budget. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Carina Nordlander 
tf kultur- och fritidschef 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Ett uteblivet bidrag skulle kraftigt påverka föreningens möjlighet att bedriva sin 
verksamhet. Det är sannolikt att föreningen skulle tvingas lägga ner sin verksamhet och 
ca 400 barn och unga skulle bli utan sin fritidssysselsättning och samlingsplats. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
Många av föreningens aktiva ungdomar nyttjar anläggningen både som en tränings- och 
en mötesplats. Verksamhetens fortlevnad har en stor betydelse för barns bästa ur en 
social synvinkel.  
 
 

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 



 

Olunda Ryttarförening 
En resurs för Knivsta kommun 



  Bakgrund Olunda Ryttarförening 
u  Bildades 2004 ( då som Skålsta Ryttarförening)  

u  Ideell förening utan vinstsyfte  

u  Ändamål 

u  Verksamhetens regi  

u  Framåtsträvande förening satsat på breddverksamhet 

u  Förebyggande arbete  vad gäller alkohol/droger samt mobbing och 
utanförskap.                                                             

u  Frontfigurer inom ridsporten vad gäller arbete med värdegrundsfrågor och 
barns rättigheter  

u  Föreningspolicy 

u  Säker hästverksamhet. 

u  Nominerad till årets ridskola 2012 

u  ORF:s ungdomssektion vann årets  

     ungdomssektion år 2015. 

u  Uttrycket ”Olunda andan”myntades 



 
Olunda ryttarförening NOMINERAD TILL ÅRETS RIDSKOLA 2012 
En av tre ridskolor i landet som blev nominerade. 
Det finns totalt 900 ridskolor. 

Juryns motivering för nomineringen lyder: 

Olunda Ryttarförening 

En relativ ny förening, ansluten 2007, som under året utvecklat sin verksamhet. 
Gemenskapen och sammanhållningen är stark. Här möts hästintresserade i en avspänd och 
genuin miljö. Föreningen har ökat antalet ridande mycket tack vare lyckade 
Idrottslyftsprojekt. Föreningens barn- och ungdomsverksamhet har också certifierats av 
Kommunens utbildningsnämnd efter att de skrivit en barn- och ungdomspolicy. 

 

Olunda Ryttarförenings ungdomssektion vann årets ungdomssektion  

år 2015  
Juryns motivering lyder: 

ORF:S us är en sektion med ett fantastiskt Vi-tänk. Ungdomssektionen är alltid i utveckling 
genom engagerade och delaktiga medlemmar som hela tiden vill komma på nya idéer och 
utvecklas. I sina aktiviteter arbetar de mot mobbning samt för en trygg och bra stämning i 
stallet.  

Årets Ungdomssektion 2015! 
GRATTIS!!!!!!	
Årets Ungdomssektion 2015 är Olunda Ryttarförenings 
Ungdomssektion! Ungdomssektionen har en bred verksamhet 
och arbetar för en god stämning i stallet. För stipendiet på 15 
000 kronor ska Olunda använda så att öka hästkunskapen på 
klubben. De kommer satsa på föreläsningar, studiebesök och 
clinics för att inspirera till kunskap. 
Motivering till Årets Ungdomssektion 2015 Årets 
Ungdomssektion 2015 är en sektion med ett fantastiskt Vi-tänk. 
Ungdomssektionen är alltid i utveckling genom engagerade och 
delaktiga medlemmar som hela tiden vill komma på nya idéer 
och utvecklas. I sina aktiviteter arbetar de mot mobbning samt 
för en trygg och bra stämning i stallet. De är även duktiga att se 
vad de behöver bli bättre på, och därför kommer de att med hjälp 
av stipendiet arbeta med att utveckla hästkunskapen på klubben. 
Genom att göra hästkunskap och teori till något roligt kommer de 
att skapa en positiv bild och få fler att känna sig säkrare med 
hjälp av kunskap. Grattis Olunda US och tack för allt ni gör för 
ridsporten! Läs mer om Olunda RFs ungdomssektion och 

stipendiet: 



Verksamheten i dag: en breddverksamhet 
u  Utbildar unga ledare 

u  Ungdomsprojekt 

u  Ridgrupper för barn i alla åldrar och på alla nivåer 

u  Seniorgrupp 20 år- och uppåt 

u  Föräldraridning och föräldrar-utbildning  

u  Familjeaktiviteter 

u  Kamratstödjare 

u  Ridning för personer med funktionsnedsättning 

u  Träningar/tävlingar på klubbnivå 

u  Lov/prova aktiviteter  

u  Ridläger 

u  Uppvisningar/öppet hus 

u  Praktik/praoplatser 

u  Stor avsutten verksamhet  

u  Föreläsningar/clinics 

u  Aktiv styrelse och ungdomssektion 



Arbete med värdegrunder 
Etik och moral, attityd och värdering. 

Vilka faktorer kan påverka? 

Förutfattade meningar, missförstånd, inställning, 

okunskap och upplevelser/bakgrund. 

ORF arbetat med värdegrunder sedan starten 2004 

Röd tråd 

Projektform: 3-årigt Idrottlyftprojekt 

Barnen: Var rädd om din kompis 

u  Interaktiv teater/ rollspel med olika teman 

      i samband med annan aktivitet, tex pizza/filmkväll 

Ungdomarna: Jag duger som jag är 

u  Värderingsövningar, föreläsningar: hälsa för knopp och 

      kropp, självkänsla, mobbing, alkohol och droger, kompistryck 

Ledare-Ridlärare: Att vara en förebild, hur kan vi påverka 

Trygg i stallet- stort projekt 2017-2019 

 



Modell för Värdegrundsarbete 
Olunda Ryttarförening 
ARBETA AKTIVT MED VÄRDEGRUNDER PÅ 

 ALLA PLAN I HELA ORGANISATIONEN 

u  Kamratstödjare 

u  Ledare/ridlärare 

u  Elever 

u  Föräldrar 

u  Ungdomssektion 

u  Styrelse 

ALLA MÅSTE VARA INSATTA I VÄRDEGRUNDSARBETET. 

VÅRA MEDLEMMAR SKA KÄNNA TILL VÅR FÖRENINGSPOLICY 
OCH VAD FÖRENINGEN STÅR FÖR.  

TYDLIGA RAMAR 

TRYGGHET 

 

 



Föräldrar  

   
 

Ungdomssektionen 
Årets ungdomssektion 2015 
Aktiva och engagerade 
Fantastiskt vi-tänk 
Trygg och bra stämning i stallet 
Förebyggande arbete mot mobbning 
Delaktighet 
Aktiviteter för barn i alla åldrar 
Tema 

Styrelsen 
Aktiv och engagerade 
Föreningspolicy-levande dokument 
Medlemsenkäter -Trygghet och trivsel 
Mål: Att skapa en varm miljö och en trivsam atmosfär i stallet 
Att erbjuda en meningsfull fritid där prestation inte är det enda 
ändamålet 
 

Föräldrautbildning: vi vill att föräldrarna ska vara  
mer delaktiga i barnens aktivitet och samtidigt få  
inblick i hur vår verksamhet ser ut  
och vad vi står för!  
Detta kan i sin tur bidra till ökat intresse och  
engagemang i föreningen. 



Kamratstödjare 
Kurser: 
•  Hälsa på alla 
•  Välkomna alla nya elever 
•  Bygga upp personliga relationer  
      med barnen (lära sig namn osv) 
•   Stötta och uppmuntra 
•   Positiva veckor 
•  Kroppsspråk och ansiktsuttryck 
•  Konkreta verktyg 

Instruktörsseminarium 
•  Se alla barn och inte favorisera 
•  Möta barnen där barnen är 
•  Individanpassad undervisning, hur kan vi  
     möta våra elever 
•  Inlärningsstilar och behov 
•  Uppmärksamma på om något barn mår dåligt 

Ledare- Ridlärare 



Ideellt arbete- värde 

u  Föräldrar som hjälper sina barn: 3440 timmar/år.  

u  Hästens dag, engagerar 70 personer, totalt 240 timmar/år.  

u  Luciashow: 52 personer, totalt 156 timmar. 

u  Administrativt arbete: planering verksamhet, utskick, rapportering, ansökningar,, 
medlemsregister ca 830 timmar/år.  

u  Skötsel av föreningens ekonomi: bokföring, påminnelser, fakturering, bokslut mm 
ca 130 timmar/år.  

u  Tävlingar, träningar, cafeteria 215 timmar/ år. 

u  Projektarbete: 256 timmar/år                                                     

 

 

 

TOTALT ANTAL TIMMAR/ ÅR: 5267 TIMMAR 

VILKET MOTSVARAR 966320:-/ ÅR                                                                                           
LÖNEKOSTNADER = ca 3 st  HELTIDSANSTÄLLDA.                                                                                  



Anläggningen 
u  1 handikappanpassat ridhus 20 x 40 m 

      med handikapp-ramp ute och inne 

u  Handikappanpassad läktare 

u  Handikappanpassad Cafeteria                                                      
kök/toalett 

u  Klubbrum/kök/dusch 

u  Litet omklädningsrum 

u  1 litet ponnyridhus 12 x 24 m 

u  1 utomhusbana med läktare, 55 x 24 m 

u  1 utomhusbana med värmestuga, 20x 40 m 

u  Snitslade ridvägar 

u  Uppbindningsplats utomhus 

u  Övernattningslokal för ridläger 



   SAMHÄLLSNYTTA 
 

u  Förebyggande arbete, värdegrundsfrågor och 

    barnkonventionen 

u  Främjar familjerelationer 

u  Skapar arbetstillfällen 

u  Hästnära boende 

u  Praktik/ prao platser 

u  Utbildning och kompetens-                                                    
utveckling: skapar framtidens ledare/chefer 

u  Skol- och lovaktiviteter 

u  Främjar sporten ur jämlikhetsperspektiv 

u  Spelar en viktig roll för folkhälsan 

u  Fritidsgård 



Olunda Ryttarförening 
En förening att vara stolt över 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Jon Hulander Datum KS-2019/389 
Magnus Engström 2019-04-29   
 
 
 

  Kommunstyrelsen 
 
 
Nya regler för föreningsbidrag 
KS-2019/389 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslaget om nya regler för föreningsbidrag.  
 
 
 
Sammanfattning  
Reglerna för föreningsbidrag har reviderats och uppdaterats för att förenkla ansökning och 
handläggning samt stimulera ett växande föreningsliv i Knivsta. När kostnaderna för 
föreningslokaler höjs behöver bidragen följa med. Några av de förändringar som gjorts är en 
revidering av åldersspannet för bidragsberättad barn- och ungdom, från 3-20 år till 5-25 år. 
Vissa ansökningsdatum och handläggningsperioder har ändrats och en bidragsform för att 
stimulera nya aktiviteter och möjligheter för föreningar föreslås. De föreslagna 
bidragsreglerna knyter an till kommunens kultur och fritidspolitiska program och plan.  
 
Bakgrund 
Knivsta kommuns föreningsbidrag för barn och ungdomsföreningar uppdaterades senast 
2011. För pensionärsföreningar gjordes det senast 2003. Med tanke på tillskottet i form av 
Knivsta Centrum för idrott och kultur och den översyn som görs av samtliga föreningslokaler 
och prissättning behövde också bidragsreglerna ses över och uppdateras. Under det senaste 
året har förvaltningen arbetat med ett kultur- och fritidspolitiskt program och en kultur- och 
fritidsplan där det växande och fria föreningslivet är en viktig faktor för Knivstas utveckling.  
 
Förslaget har varit på remiss 2 gånger till Knivstas föreningsliv och många av de synpunkter 
som kommit in har beaktats och bidragit till dokumentets utformning. En del föreningar har 
lämnat synpunkter direkt till förvaltningen, andra via Knivsta föreningsråd. 
 
Kommunens regler för bidrag till föreningslivet har hittills funnits i 4 separata dokument. Barn 
och ungdomsföreningar, pensionärsföreningar, bygdegårdsföreningar samt arrangörsstöd för 
kultur. Dessa 4 dokument har sammanförts till ett samlat där bidragen presenteras i 
punktform med tydliga ansökningsdatum och handläggningstider.  
 
Följande uppdateringar och förändringar finns i de föreslagna bidragsreglerna: 

• Revidering av åldersspannet för bidragsberättad barn- och ungdom, från 3-20 år till 5-
25 år. 

• Tydliga ansökningsdatum och beräknad handläggningstid. 
• Vissa bidragspotter är synliggjorda 
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• Ny bidragsform för projekt och lovaktiviteter 
• Mindre betoning på idrott – mer på barn och ungdomsaktivitet 
• Bidrag riktas mot breddverksamhet och inte elitsatsning.  
• Bättre handläggningsform ger ökad möjlighet till uppföljning 
• Digitalt ansökningsförfarande 
• Uppräknat bidrag till pensionärsföreningarna 
• Allmän uppdatering av språk och formuleringar 
• Följer andra instansers rekommendationer och regler, tex RF.  

 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
De nya bidragsreglerna innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen utan kommer 
anpassas efter budget. Dock kommer ett växande föreningsliv på sikt kräva en ökad budget 
för föreningsbidrag.  
 
För vissa föreningar kommer de nya reglerna påverka ekonomin. Pensionärsföreningarna får 
mer bidrag och föreningar som har många barn i åldern 3-4 riskerar att få lite mindre.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Carina Nordlander 
tf kultur- och fritidschef 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
I de nya bidragsreglerna föreslås en ändring av bidragsberättigad ålder från tidigare 3-20 år 
till 5-25. Detta påverkar föreningarnas möjlighet att få bidrag för 3-4 åringar. Detta görs för att 
barn ska få vara barn och skydda barn från eventuell press och prestationskrav i tidig ålder. 
Detta följer tendenser på förbundsnivå. De nya bidragsreglerna ger bättre förutsättningar för 
föreningarna att bedriva sin verksamhet på ett bra sätt och det är i sin tur bra för barn och 
unga i Knivsta. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Se ovan. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
Föreningar i som idag har många aktiva i åldern 3-4 år riskerar att få mindre bidrag. Men 
det påverkar i första hand föreningen som måste anpassa sin verksamhet och inte 
enskilda barn.  
 
 

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 



 
 

 Knivsta kommun 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 
 
 
 
 
 
 

Regler för 
föreningsbidrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Dokumenttyp:    
Diarienummer: KS-2019/389  
Beslutande nämnd: Kommunstyrelsen  
Beslutsdatum: 20190520  
Giltighetstid:  2020-01-01 –  
Dokumentansvarig: Kultur och fritidschef  
 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

 Knivsta kommun 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

Föreningsbidrag i Knivsta kommun 
Inledning 
Knivstas långsiktiga mål är att växa och ett aktivt föreningsliv är en viktig förutsättning för 
social hållbarhet för en växande kommun. I ton med Knivsta kommuns vision – den moderna 
och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd, har 
uppdaterade regler och rutiner för fritidsbidrag tagits fram. Detta dokument gör det lättare 
att möta det långsiktiga målet för kommunens kultur- och fritidsverksamheter: att skapa 
förutsättningar för barn, unga, vuxna och äldre att vara, verka och växa utifrån sina behov 
och förutsättningar.  
 
Detta dokument består av rutiner och bidragsformer inom 4 separata områden.  
 

1. Barn- och ungdomsföreningar 
2. Pensionärsföreningar 
3. Bygdegårdsföreningar 
4. Stöd till kulturarrangemang 

 
Vara, verka och växa 

• Med vara vill kommunen erbjuda välkomnande mötesplatser där alla kan vara – i 
både centralort och på landsbygden.  

 
• Med verka vill kommunen skapa förutsättningar för alla att kunna verka, dvs vara 

aktiv och delta – spontant, planerat, inom kultur eller fritid, på egen hand eller 
tillsammans med andra.  

 
• Med växa vill kommunen ge invånarna möjlighet att växa och utvecklas, 

samt erbjuda en attraktiv närmiljö som gör att fler väljer att flytta hit, 
vilket leder till att kommunen växer. Alla i vår kommun har rätt att vara, 
verka och växa på sin fritid - i egen takt och utifrån intresse.  

I Knivstas Kultur- och fritidspolitiska program går det att läsa mer om de visioner 
och strategier som är viktiga för kommunens arbete med dessa frågor. 
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Barn- och ungdomsföreningar 
De kommunala föreningsbidragen avser att stödja föreningarnas verksamhet. Bidrags-
systemet är anpassat för att ge föreningarna bästa möjliga förutsättningar att bedriva 
inkluderande verksamhet där alla ska kunna delta.  
 
Barn- och ungdomsföreningar ska verka för att barnens fritids- och idrottsutövande är 
lekfullt och allsidigt samt helt befriat från elitsatsningar, urval och utslagning. Barn avser 
personer upp till 12 års ålder och ungdom mellan 13-25 år. Föreningarna ska se till att 
övergången från barn till ungdomsidrott sker successivt och ta hänsyn till individens olika 
behov, förutsättningar och utvecklingstakt. 
 
Samtliga föreningar har ett stort ansvar för att de ledare som bedriver verksamheten har 
grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling samt är lämpade 
att arbeta med barn och ungdomar. Kommunen ska stötta och uppmuntra föreningar att 
kompetensutveckla ledare genom riktade bidrag och samarbetsprojekt. Genom ett nära 
samarbete mellan kommun och föreningar ökar Knivsta sin attraktionskraft både mot 
invånare och mot besökare. 
 
Allmänna bestämmelser 

  
Följande punkter måste uppfyllas för att berättiga föreningen till kommunala bidrag: 

• Föreningen som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Knivsta kommun får 
söka bidrag för samtliga deltagande bidragsberättigade medlemmar. Föreningar med 
säte utanför Knivsta kommun som kompletterar det lokala föreningsutbudet får söka 
bidrag för bidragsberättigade medlemmar skrivna i Knivsta kommun.  

• Föreningens verksamhet i Knivsta omfattar minst tio (10) bidragsberättigade 
medlemmar. 

• Föreningen är demokratiskt uppbyggd med en vald styrelse och årsmötesprotokoll 
och handlingar som årligen insänds till kommunen.  

• Föreningen är ansluten till, och godkänd av, riks-, region- eller distriktsförbund och 
följer dessa förbunds antagna anvisningar för barn- och ungdomverksamhet. 

• Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer och barnkonventionen, 
följer svensk lagstiftning och är förenlig med principen om alla människors lika värde. 
Kravet omfattar alla diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, 
ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet. 

• Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. 
• Föreningen har ett eget organisationsnummer från skattemyndigheten och ett plus/- 

bankgiro registrerat i föreningens namn.  
• Föreningens verksamhet bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö. 
• Föreningen ser till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till föreningens 

nyckelpersoner. 
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Undantag avseende bidragsberättigad förening  
Som bidragsberättigad förening räknas inte elevföreningar, frivilliga försvarsorganisationer, 
studieförbund samt organisationer vars uppgift är att tillvarata sina medlemmars fackliga 
eller ekonomiska intressen.  
 
Bidragsberättigad medlem fritidsförening 

• Är i åldern 5-25 år. 
• Har betalt föreningens medlemsavgift och finns upptagen i föreningens 

medlemsförteckning. 
• Deltar regelbundet och aktivt i föreningens verksamhet. 

Återbetalning av bidrag och avstängning  
Ansvarig nämnd äger rätt att stoppa bidrag till förening om:  

• Bidrag används i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än som 
uppgivits i ansökan.  

• Organisationen eller verksamheten avviker från villkoren i de allmänna 
förutsättningarna. Vid bedrägligt lämnade uppgifter kan polisanmälan göras om 
nämnden så beslutar.  
 

Bidragsformer 
 
Startbidrag, ny förening 
Nybildad förening som huvudsakligen syftar till att bedriva verksamhet för barn och unga i 
åldrarna 5-25 år och uppfyller punkterna under Allmänna bestämmelser är berättigade till 
5 000 kr i startbidrag.  

• Ansökan görs senast 1 år efter föreningens bildande. 
• Ansökan görs via digitalt formulär på knivsta.se och alla efterfrågade handlingar 

(specificeras på blanketten) ska finnas bifogade.  
• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: löpande 15/2 – 31/10. 

 
Aktivitetsstöd 
Stöd utgår med visst belopp för varje deltagande stödberättigad medlem vid stödberättigat 
aktivitetstillfälle. Bidraget uppgår till ca 7 kr/deltagare/aktivitetstillfälle och betalas ut 2 
gånger per år. Ansökan gäller föregående termins genomförda aktiviteter.  

• Ansökan görs via digitalt formulär via knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och 
uppgifter ska finnas bifogade.  

• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: 25/2 för föregående hösttermin (1 juli – 31 december) 25/8 för föregående 

vårtermin (1 januari-30 juni). 
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Bidragsberättigat aktivitetstillfälle: 
• Genomförs av bidragsberättigad förening. 
• Omfattar minst fem (5) bidragsberättigade medlemmar i åldern 5-25 år. Ledare i 

bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.  
• Omfattar minst 60 minuter inkl omklädning och annan gemensam förberedelse. 
• Ledare är närvarande under aktivitetstillfället, tar närvaro och håller i någon form av 

inledande samling, instruktion samt gemensam avslutning. 

Obs: av föreningen arrangerade entrébelagda tävlingar, evenemang såsom bingo, danser, 
basarer eller liknande räknas inte som bidragsberättigat aktivitetstillfälle. Ej heller 
deltagande i avgiftsbelagd studiecirkel. 
 
Grundstöd 
Stöd utgår med särskilt belopp per stödberättigad föreningsmedlem/år enligt uppgift lämnad 
i senaste verksamhetsberättelse. 

• Ansökan görs digitalt på knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och uppgifter 
(specificeras på blanketten) ska finnas bifogade.  

• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: senast 1/5. 

 
Ledarutbildningsstöd 
Ledarutbildningsstödet syftar till att täcka delar av föreningens kostnader förknippade med 
utbildning av ledare på utbildningar anordnade av riks-, region- eller distriktsorganisation 
alternativt lokal förening.  

• Ledare måste vara minst 13 år och inneha eller förväntas få ledaruppdrag i 
föreningen för att vara bidragsberättigad. 

• Stöd erhålls ej för träningsläger, planeringsträffar, konferenser, symposier, 
seminarier eller liknande arrangemang. 

• Ansökan görs digitalt via knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och uppgifter ska 
finnas bifogade. Ansökan skickas till kommunen senast 2 månader efter avslutad 
utbildning. Underlag inskickade efter 31/10 behandlas tidigast 15/2 nästföljande år. 

• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: löpande 15/2 – 31/10. 

 
Underhållsstöd föreningslokaler 
Inom ramen för underhållstöd kan stödberättigad förening som äger eller långtidsförhyr en 
lokal/anläggning söka bidrag för underhåll och fysiska förbättringar.  

• Föreningens finansiering, i form av eget kapital och/eller arbete ska motsvara minst 
50% av insatsens totala kostnad.  
Prioriteringsordning:  
1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet 
2. Insatser som innebär att negativ miljöpåverkan minskas 
3. Insatser som ökar tillgänglighet och jämställdhet  
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• Ansökan görs digitalt via knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och uppgifter ska 
finnas bifogade. 

• Om tilltänkt åtgärd som beviljats bidrag ställs in eller av andra anledningar inte 
genomförs ska kommunen underrättas och pengar betalas tillbaka. 

• Ansökan: löpande mellan 15/2-31/10. Alla inkomna ansökningar behandlas med start 
1/11 och beviljat bidrag betalas ut under november månad. Hur beviljat bidrag 
används ska redovisas på särskild blankett efter avslutat arbete. 
 

Anläggningsstöd 
Anläggningsstöd kan sökas av stödberättigad förening som ansökt/er om aktivitetsstöd för 
minst 10 aktiviteter föregående år. Stödformen syftar till att underlätta driften av 
anläggningar i föreningsregi.  

• För att anläggningen ska betraktas som godkänd krävs att föreningen äger 
anläggningen eller har nyttjanderätt som kan betraktas som långsiktig. 

• Stöd utgår med ett fast belopp om 10 000 kronor (dock inte mer än 80 % av 
driftskostnaden) och därefter ett visst belopp per stödberättigad sammankomst. 

• Ska vi besiktiga och godkänna lokaler för att göra dem tillgängliga för bidrag? 
• Driftskostnader avser kostnader förknippade med anläggningen/fastigheten som 

exempelvis sophämtning, el, vatten, försäkringar eller liknande. Kostnader för tex 
telefoni, bredband, tv etc är inte att betrakta som driftskostnad.  

• Ansökan görs digitalt via knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och uppgifter ska 
finnas bifogade.  

• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: senast 15/2 

 
Projekt- och lovstöd 
Projekt- och lovstöd kan sökas av stödberättigad barn- och ungdomsförening som vill 
genomföra ett särskilt projekt som går utanför eller breddar den ordinarie verksamheten 
alternativt vill anordna en aktivitet för barn och unga under något av skolloven. Bidraget 
syftar till att stimulera utveckling, breddning och prova-på. 

• Gäller ansökan en lovaktivitet ska ansökan vara inskickad senast 6 veckor innan 
lovstart. Stöd utgår både i form av ekonomiska resurser, lokalsubventioner och 
marknadsföringshjälp. Godkänd lokaktivitet får bidrag utbetalat ca 3 veckor innan 
lovstart.  

• Gäller ansökan projekt tar vi emot ansökningar löpande mellan 15/2-31/10. Alla 
inkomna ansökningar behandlas med start 1/11 och beviljat bidrag betalas ut under 
november månad. 

• Ramen för vad ett projekt eller en lovaktivitet kan vara hålls öppen men ansökningar 
som berör jämställdhet, miljö, integration, funktionsvarierades möjlighet till 
deltagande, samarrangemang mellan föreningar samt möjlighet för många att delta 
kommer prioriteras.  
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Bidrag till föreningar som arbetar med funktionsvarierade 
Föreningar som bedriver verksamhet inom parasport eller som strategiskt arbetar med 
tillgänglighet och funktionsvarierade förutsättningar har rätt till stöd från kommunen. Det 
finns möjlighet att både ansöka on verksamhetsbidrag och ledsagarbidrag. 

• Ansökan: löpande mellan 15/2-31/10. Alla inkomna ansökningar behandlas med start 
1/11 och beviljat bidrag betalas ut under november månad. 
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Bidrag till pensionärsföreningar 
 
Allmänna bestämmelser 

• Föreningens verksamhet i Knivsta omfattar minst tio (10) bidragsberättigade 
medlemmar. Pensionär som betalt medlemsavgift för innevarande år räknas som 
bidragsberättigad medlem. 

• Föreningen är demokratiskt uppbyggd med en vald styrelse och årsmötesprotokoll 
och handlingar som årligen insänds till kommunen.  

• Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer, följer svensk lagstiftning 
och är förenlig med principen om alla människors lika värde. Kravet omfattar alla 
diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, ålder, 
funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet. 

• Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. 
• Föreningen har ett eget organisationsnummer från skattemyndigheten och ett plus/- 

bankgiro registrerat i föreningens namn.  
• Föreningens verksamhet bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö. 
• Föreningen ser till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till föreningens 

nyckelpersoner. 

 
Bidragsformer 
 

1. Grundbidrag 

Syfte: Stöd till pensionärsföreningarnas allmänna verksamhet.  
Bidrag kan utgå med 1000 kronor plus högst 15 kronor per bidragsberättigad medlem, 
dock högst 15 000 kronor per förening. Till ansökan skall bifogas senaste 
verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse. 
Ansökan: senast 1 mars 

 
2. Aktivitetsstöd 

Syfte: Stöd till vissa mindre kostnadskrävande sammankomster.  
Bidrag kan utgå med högst 35 kronor per sammankomst för här angivna typer av 
sammankomster: Sällskapsspel (t ex bridge eller annat kortspel, schack, frågesport, bingo 
inom föreningen), idrotts- och motionsverksamhet (t ex motionspromenader, boccia, 
bowling, badminton), hobbyaktiviteter (t ex sömnads-, sång och teatergrupper, 
musiklyssning) samt styrelse-, kommitté- och arbetsgruppsmöten.  

• Aktiviteterna skall anordnas av ansökande förening.  
• I en sammankomst skall minst 10 bidragsberättigade medlemmar delta. 
• Sammankomsten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, 

sektion, medlemsmöte, eller motsvarande.  
• Sammankomsten skall pågå minst en timme.  
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• Bidrag utgår ej till verksamhet som erhåller bidrag på annat sätt, ej heller till 
entrébelagda eller kommersiella arrangemang (t ex danser, basarer och bingo i 
inkomstbringande syfte).  

• Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara 
medräknas vid en av dessa sammankomster. 

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
 

3. Större sammankomstbidrag 

Syfte: Stöd till vissa mer kostnadskrävande sammankomster och arrangemang.  
• Bidrag kan utgå med högst 200 kronor för sammankomst med 10-24 deltagare 

och högst 350 kronor för sammankomst med minst 25 deltagare.  
• Som större sammankomst räknas t ex öppet hus, månadsmöten, resor, studie- 

och teaterbesök, konserter m m.  
• Sammankomsterna skall anordnas av ansökande förening.  
• Deltagarna skall vara bidragsberättigade medlemmar.  
• Bidrag utgår ej till verksamhet som erhåller bidrag på annat sätt.  
• Bidrag utgår ej till entrébelagda eller kommersiella arrangemang (t ex danser, 

basarer, bingo i inkomstbringande syfte). 

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
 

4. Ledarutbildningsbidrag  

Syfte: Stöd till pensionärsföreningarnas ledarutbildning.  
• Bidrag kan utgå med högst 75 % av verifierade kurskostnader, för 

bidragsberättigad medlem som deltagit i utbildning anordnad av riks-, distrikts- 
eller samorganisation och som avser utbildning av föreningsfunktionärer.  

• Högst 8 000 kronor per år och förening kan utbetalas.  
• Utbildningen skall omfatta minst två dagar med minst 10 kurstimmar.  
• Med kurskostnader avses eventuella kostnader för kursavgift, resa och 

kursmaterial.  
• Till ansökan skall bifogas kursprogram och styrkta verifikationer över 

kurskostnader.  

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
 
 

5. Lokalhyresbidrag  

Syfte: Stöd till pensionärsföreningarnas fast förhyrda eller ägda lokaler.  
• Bidrag kan utgå med 50 % av lokalkostnad, dock högst 15 kronor per 

bidragsberättigad medlem. I lokalkostnad får inräknas: hyra, värme, el, städning, 
räntor och amorteringar, försäkringar och underhåll (1 % av taxeringsvärdet).  

• Eventuella hyresintäkter skall dras från de totala lokalkostnaderna.  
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• Kommunen äger rätt att begära hyrans skälighet prövad genom hyresnämnden.  
• De på ansökningsblanketten lämnade uppgifterna skall avse kostnader/intäkter 

för närmast föregående kalenderår. OBS! För tillfälliga förhyrningar i kommunala 
lokaler debiteras "markeringsavgift".  

Ansökan: senast 1 mars 
 

6. Utrustningsbidrag 

Syfte: Stöd till anskaffning av inventarier/utrustning till pensionärsföreningarnas 
verksamhet. 

• Bidrag kan utgå med 50 % av kostnaderna, dock högst 15 kronor per 
bidragsberättigad medlem.  

• Bidrag beviljas endast för inventarier/utrustning som inköpts närmast föregående 
år. Till ansökan bifogas styrkta kopior av inköpskvitton.  

Ansökan: senast 1 mars 
 

7. Specialbidrag 

Syfte: Stöd till jubiléer och verksamhetsresor.  
• För jubiléer kan bidrag utgå med 50 % av redovisade kostnader, dock högst 15 

kronor per bidragsberättigad medlem.  
• Bidrag kan utgå till föreningar som firar 10-, 25-, 50-års-jubiléer o s v vart 25:e år. 

Till ansökan bifogas detaljerad kostnads-/intäktsspecifikation. Efter redovisning, 
med styrkta verifikationer, kan beviljat bidrag utbetalas. 

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
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Bidrag till bygdegårdsföreningar 
 
Allmänna bestämmelser 

• Sökande bygdegårdsförening ska vara ideell, ansluten till Bygdegårdarnas 
Riksförbund och demokratiskt uppbyggd med en vald styrelse och årsmötesprotokoll 
och handlingar som årligen insänds till kommunen.  

• Bygdegårdsföreningen hyr ut sina lokaler till privatpersoner, organisationer, 
föreningar och företag efter fastställda normer.  

• Personer som betalt medlemsavgift för innevarande år räknas som bidragsberättigad 
medlem. 

• Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer, följer svensk lagstiftning 
och är förenlig med principen om alla människors lika värde. Kravet omfattar alla 
diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, ålder, 
funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet. 

• Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. 
• Föreningen har ett eget organisationsnummer från skattemyndigheten och ett plus/- 

bankgiro registrerat i föreningens namn.  
• Föreningens verksamhet bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö. ? 
• Föreningen ser till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till föreningens 

nyckelpersoner. 

Bidragsformer 
1. Grundstöd 
• 50% grundbidrag fördelas lika mellan bygdegårdarna. 
• Verksamhetsberättelse från föregående år bifogas ansökan. 

Ansökan: senast 1 maj 
 

2. Aktivitetsstöd 
• 50% aktivitetsbidrag fördelas per aktivitet i egen eller annans regi. 
• Till aktiviteter räknas aktiviteter i bygdegårdens regi, i andra föreningars, kyrkans 

eller andra samfunds regi. Privata fester räknas inte som aktivitet. 
• Maximalt antal aktiviteter 

Ansökan: senast 1 oktober (för aktiviteter perioden 1 september – 31 augusti) 
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Stöd till kulturarrangemang 
 
Allmänna bestämmelser 
I Knivsta kommun ska det erbjudas kulturaktiviteter som riktar sig till människor i alla åldrar 
och i olika skeden av livet. Ambitionen är att det finns möjlighet att ta del av kulturprogram 
av professionella utövare. Bland arrangörerna finns flera av kommunens kultur- och 
bygdegårdsföreningar. 
 
Föreningar har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att arrangera program som är öppna 
för allmänheten. Det kan vara arrangemang inom musik, konst, teater, litteratur, film, 
scenkonst med mera. 
 
Det övergripande målet är att ge alla som lever i Knivsta kommun tillgång till ett konst- och 
kulturliv med kvalitet och mångfald. Stödet  ska främja barns och ungas eget skapande och 
bidra till en livaktig lokal demokrati. 

• Berättigad att söka är föreningar verksamma i Knivsta kommun. Stöd betalas ut till 
den sökande föreningens bank- eller plusgironummer. 

• Stöd ges till program/evenemang/utställningar som är öppna för allmänheten och 
präglas av mångfald och kvalité. Stödet kan gå till att täcka del/hela kostnaden för 
arrangemanget. 

Ansökan: senast 31 januari för aktiviteter under våren och 31 augusti för aktiviteter under 
hösten. 
 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anders Carlquist Datum KS-2019/388 
Exploateringschef 2019-05-10   
 
 
 

  Kommunstyrelsen 
 
 
Försäljning av fastigheten Gredelby 7:85 
KS-2019/388 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag till köpekontrakt rörande försäljning av fastigheten Gredelby 7:85 samt 
övriga åtgärder.  
 
Sammanfattning  
Kommunen träffade 2017 avtal om försäljning av fastigheten Gredelby 7:85. Köparen 
förbereder nu byggstart som beräknas kunna ske senare under 2019. I samband med de 
lantmäteriåtgärder som erfordras har lantmätaren uppmärksammat att vissa justeringar av 
det träffade avtalet måste ske för att förrättningen ska kunna genomföras. Därför föreslås att 
nya köpehandlingar upprättas, med samma kommersiella villkor som tidigare men med 
hänsyn tagna till de lantmäterijuridiska synpunkter som framförts. Åtgärderna är nödvändiga 
för att lantmäteriförrättningen ska kunna genomföras och köparen därmed som planerat 
kunna erlägga köpeskillingen, tillträda fastigheten och påbörja byggandet i enlighet med 
detaljplanen. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-24 §81 att godkänna upprättat avtal om försäljning av 
fastigheten Gredelby 7:85. Köparen förbereder nu att genomföra detaljplanens (”Kv. 
Virkesladan  Gredelby 7:85 m. fl. i Knivsta”),  intentioner med sikte på byggstart senare i år.  
 
Försäljningen förutsätter att vissa fastighetsbildningsåtgärder genomförs, 
lantmäteriförrättning pågår.  
 
Detaljplanen är en s.k. styrd plan som anger hur byggnader får placeras vid bebyggelse. 
Byggrätten på Fastigheten förutsätter enligt detaljplanen dels att Fastigheten tillförs ett 
mindre markområde i form av en kil (”Marklotten”), dels två 3D-utrymmen ovan mark (”3D-
lotterna”), från den intilliggande fastigheten Särsta 3:1, som ägs av Kommunen. 
Mellan parterna ingicks den 13 juni 2017 ett köpeavtal varigenom Fastigheten, Marklotten 
och 3D-lotterna överläts till köparen. 
 
Fastighetsbildningen har emellertid inte kunnat genomföras av formella skäl hänförliga till 
köpeavtalets utformning. Dessa skäl är bland annat att fastighetsreglering grundad på köp 
enligt jordabalken förutsätter att köpet är fullbordat. Villkor om att köpebrev ska utfärdas har 
innebörden att köpet kan hävas av säljaren om köpeskilling inte erläggs, och hindrar alltså 
genomförande av fastighetsbildning. Ur köparens perspektiv kan ett tillträde inte - utan 
betydande risk för ekonomisk skada - genomföras innan det säkerställts att Fastigheten 
tillförts de områden som krävs för byggnation. Vidare kan fastighetsreglering avseende 3D-
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utrymmen inte genomföras förrän det står klart att bygglov kommer att beviljas och hur 
byggnaden kommer att utformas.  
 
Mot bakgrund av det ovanstående förelås följande åtgärder: 
 
(a) Ett nytt köpekontrakt upprättas och ersätter tidigare träffat avtal mellan 

parterna. Köpekontraktet utformas på samma kommersiella villkor som tidigare 
avtal men med följande avvikelser: 

- Köpekontraktet avser endast överlåtelse av fastigheten Knivsta  
Gredelby 7:85 

- Köpet villkoras av att fastighetsbildning genomförs varigenom Marklotten 
överförs till Fastigheten genom fastighetsreglering och varigenom ett servitut  
inrättas som ger Fastigheten nyttjanderätt till 3D-lotterna (under tiden fram till 
dess att fastighetsreglering kan genomföras). 

- Tillträde ska ske den 30 september 2019, under förutsättning att  
 fastighetsbildning då genomförts, i annat fall inom fem dagar från att  
 fastighetsbildning vunnit laga kraft. 
 
(b) En överenskommelse om fastighetsreglering avseende Marklotten och  

servitutet upprättas och inges till Lantmäteriet. 
 

(c) En överenskommelse om fastighetsreglering avseende 3D-lotterna upprättas  
och inges till Lantmäteriet. Regleringen i denna del vilandeförklaras i avvaktan 
på lagakraftvunnet bygglov.  
 

Förslaget innebär att köparen tillträder Fastigheten först när Fastigheten tillförts Marklotten 
och nyttjanderätten till 3D-lotterna som säkerställer möjligheten att bebygga Fastigheten 
enligt detaljplanen. 
 
När kommunstyrelsen och köparens styrelse godkänt avtalen ges dessa in till Lantmäteriet 
för komplettering av befintligt ärende.  
 
Lantmäteriet förbereder redan nu förrättningen så att denna kan genomföras snarast möjligt 
efter kommunstyrelsens beslut.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut innebär en försäljningsintäkt till kommunen om 34 638 000 kronor. Beslutet 
orsakar inte några kostnader för kommunen.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:  
 
Akten  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej x   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslut om försäljning för exploatering ger i sig ingen påverkan för barn. Det beslut om 
planläggning som är en förutsättning för exploateringen kan dock innebära sådan 
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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 KÖPEAVTAL FÖR EXPLOATERING 

FÖRSLAG 2019-04-25 

Mellan Knivsta kommun (org nr 212000-3013), nedan kallad Kommunen, och Torget 
Knivsta Rosendal Ek. förening (org.nr 769619-6232) nedan kallat Bolaget, har träffats 
följande avtal om överlåtelse av fastigheten Gredelby 7:85 i Knivsta kommun, nedan även 
kallad Fastigheten. 

 

1. BAKGRUND 

Kommunen träffade i april 2014 avtal med Bolaget om markanvisning i syfte att pröva om 
Fastigheten genom detaljplaneändring kan utvecklas för blandad bebyggelse. 
Detaljplanen för Fastigheten har vunnit laga kraft 2017-03-16. 

Detta avtal ersätter tidigare träffat köpeavtal för exploatering mellan parterna av den 2017-
06-13.  

 

---- Marköverlåtelse mm ---- 

2. MARKÖVERLÅTELSE OCH KÖPESKILLING 

Kommunen överlåter och försäljer härmed till Bolaget fastigheten Gredelby 7:85 i Knivsta 
kommun för en köpeskilling om TRETTIOFYRAMILJONER 
SEXHUNDRATRETTIOÅTTATUSEN (34 638 000) kronor.  

Köpeskillingen har beräknats med utgångspunkt i marknadsvärdet för detaljplanelagd 
byggrätt i centrala Knivsta, med hänsyn taget till att Bolaget har bekostat de utredningar 
som krävs för planläggningen och med beaktande av att del av Särsta 3:1 ska tillföras 
Fastigheten i enlighet med vad som följer av punkt 3 nedan. 

 

3.  ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING M M 

För att Fastigheten ska kunna bebyggas i enlighet med lagakraftvunnen detaljplan krävs 
att del av fastigheten Knivsta Särsta 3:1 tillförs Fastigheten genom fastighetsreglering.  

Parterna har i anledning härav överenskommit att del av Knivsta Särsta 3:1, i 
överensstämmelse med detaljplanens byggrätt ska tillföras Fastigheten genom 
fastighetsreglering, på de villkor som följer av Bilaga 1. 

För att säkerställa att Fastigheten kan bebyggas i enlighet med lagakraftvunnen detaljplan 
ska ett nytt officialservitut inrättas till förmån för Fastigheten på de villkor som följer av 
Bilaga 1.   

Bolaget ska ansöka om lantmäteriförrättning med begäran om fastighetsreglering och 
inrättande av servitut i enlighet med Bilaga 1. Kommunen biträder i egenskap av lagfaren 
ägare till såväl Fastigheten som Särsta 3:1 härmed ansökan.  

Överlåtelsen av Fastigheten enligt detta avtal är enligt punkt 19 nedan villkorad av att 
fastighetsbildningsbeslut enligt ovan antas och vinner laga kraft, och att Fastighetens 
gränser vid tidpunkten för tillträde således har ändrats i enlighet med vad som följer av 
Bilaga 1 och av lagakraftvunnen detaljplan. 
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4.  TILLTRÄDE 

Bolaget ska tillträda Fastigheten den 30 september 2019, eller, för det fall samtliga villkor 
enligt punkt 19 nedan inte uppfyllts vid denna tidpunkt, den senare dag som infaller fem 
vardagar efter att samtliga villkor enligt punkt 19 nedan har uppfyllts. 

 

5. KÖPEBREV OCH LAGFART 

När köpeskillingen till fullo erlagts utfärdar och överlämnar Kommunen kvitterat köpebrev 
till Bolaget. 

Bolaget ska ansöka om och bekosta lagfart. 

 

6.  BETALNING 

Köpeskillingen ska erläggas senast på tillträdesdagen genom insättning på Kommunens 
plusgirokonto 251737-3 med referensen ”Köpeskilling Gredelby 7:85”.  

Ränta enligt räntelagen ska utgå från förfallodagen för köpeskillingens erläggande. 

 

7.  GATUKOSTNADSERSÄTTNING 

Efter genomförande av detta avtal är Bolaget såsom ägare till Fastigheten befriad från 
gatukostnadsersättning enligt detaljplanen. Det gäller inte kostnader för framtida 
förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 

 

8. KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Alla skatter, räntor och kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före tillträdet ska 
betalas av Kommunen och för tiden därefter av Bolaget. Motsvarande ska gälla för 
intäkterna från Fastigheten. 

Fastighetsskatten betalas av Bolaget proportionerligt för kvarvarande del av året från och 
med tillträdesdagen. 

 

9.  INSKRIVNINGAR OCH ÖVRIGA BELASTNINGAR 

Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av andra 
inskrivningar, penninginteckningar och avtal än de som anges i fastighetsregistret enligt 
bifogat utdrag, Bilaga 2. 

 

10.  FASTIGHETENS SKICK 

Bolaget, som har besiktigat Fastigheten, förklarar sig härmed godta dess skick och avstår 
med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen på grund av fel och brister i 
Fastigheten, med undantag för vad som avtalas i punkt 11 om markföroreningar. 
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11.  MARKFÖRORENINGAR 

Markföroreningar är sådan förorening etc som orsakats av tidigare verksamhet och som 
måste avlägsnas från platsen för att möjliggöra exploateringen. 

Alla åtgärder rörande marksanering inom Fastigheten som erfordras för den aktuella 
exploateringen genomförs av Bolaget. 

Kostnadsansvaret för marksaneringen fördelas enligt följande: 

Bolaget: utredning och undersökning av marksaneringsbehovet. Alla schakter. 

Kommunen: Transporter och deponiavgifter, exklusive moms. 

 

----Genomförande av exploatering---- 

 

12. SAMORDNING OCH TIDPLAN 

Bolaget förbinder sig att genomföra exploateringen i enlighet med detaljplanen och detta 
avtal. Bolaget ska vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön i den utsträckning som 
behövs för att de boende får en acceptabel kontakt med gator och parker. 

Bolaget är skyldigt att, i den mån det behövs, samordna sina entreprenader med övriga 
byggherrar inom planområdet, med Kommunens entreprenörer, och med 
ledningsdragande bolag och verk. 

 

13.  BOSTÄDER OCH LOKALER 

Bolaget ska inom Fastigheten uppföra bebyggelse innehållande bostäder och lokaler med 
en sammanlagd ljus bruttoarea om ca 11 000 kvadratmeter.  

 

14.  BYGG- OCH ANLÄGGNINGSKOSTNADER 

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom 
Fastigheten. Bolaget ansvarar för och bekostar därvid även projektering och 
genomförande av återställande- och anslutningsarbeten som måste göras i allmän 
platsmark invid Fastigheten och som är en följd av Bolagets bygg- och 
anläggningsarbeten. 

Bolaget ska erlägga anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt vid 
anslutningstidpunkten gällande taxa. Kommunen ansvarar inte för några kostnader för 
bygglov, el, fjärrvärme etc. 

 

15.  LEDNINGAR 

Bolaget ska i samråd med Kommunen samt ledningsdragande bolag och verk svara för 
erforderlig samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs 
för exploateringens genomförande. Befintliga anläggningar ska hållas tillgängliga för 
berörda ledningsägare under byggtiden. 

 

 



 

  4 

16.  BYGGETABLERING, OMGIVANDE VÄGNÄT M M 

Bolaget förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Kommunen om vilka ytor 
som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Upplåtelse av allmän 
platsmark för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa. 

Bolaget ska med staket på erforderligt sätt avgränsa Fastigheten och byggetableringsyta. 
Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller sig inom 
Fastigheten och byggetableringsyta. 

Bolaget förbinder sig att med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om 
projektet och byggnadsarbetena. 

Gemensam besiktning av omgivande vägnät ska göras före byggstart samt då 
byggetableringen avvecklats. Det åligger Bolaget att bekosta den extra gaturenhållning 
som föranleds av bebyggandet av Fastigheten enligt detta avtal. 

Återställande av vid exploateringsarbetet raserade stom-nätspunkter bekostas av 
Bolaget. 

 

17. DAGVATTEN 

Det åligger Bolaget att samråda med Roslagsvatten AB om hantering av dagvatten inom 
Fastigheten. 

 

18.  BYGGNADSSKYLDIGHET 

Bolaget förbinder sig att uppföra byggnad i omfattning som huvudsakligen 
överensstämmer med dem på bifogade ritningar, Bilaga 3, påbörjats på Fastigheten 
senast inom två år från tillträdesdagen. 

 

I det fall Bolaget inte uppfyller ovanstående byggnadsskyldighet ska Bolaget till 
Kommunen utge ett vitesbelopp om 10 % av köpeskillingen enligt detta avtal. 
Vitesbeloppet ska erläggas senast tre månader efter det datum som följer av ovanstående 
stycke. Någon ytterligare rätt till ersättning utöver detta vite föreligger inte för Kommunen. 

Bolaget förbinder sig också att, vid en eventuell vidareförsäljning av Fastigheten 
föreskriva motsvarande villkor för köparen och svarar mot Kommunen för eventuell 
bristande uppfyllelse av villkoret i senare förvärvsled. 

 

--- Övrigt--- 

19. AVTALETS GILTIGHET 

Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning 

att kommunstyrelsen i Knivsta kommun godkänner detsamma genom beslut 
som senare vinner laga kraft, dock senast 2019-06-30,  

att  styrelsen för Bolaget godkänner detsamma senast 2019-06-30, och 

att fastighetsbildningsbeslut enligt punkt 3 ovan meddelats och vunnit laga kraft 
senast inom två år från avtalets undertecknande. 
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Skulle ovanstående villkor inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten med undantag för att eventuellt utbetald 
köpeskilling ska återbetalas omgående. 

 

20.  SKADESTÅNDSANSVAR 

Om Bolaget eller av Bolaget anlitat företag inte följer sina åligganden enligt detta avtal 
(ringa avtalsbrott undantagna) och Kommunen därigenom åsamkas direkt skada är 
Bolaget ersättningsskyldigt gentemot Kommunen för sådan skada såvitt inte rättelse 
vidtas efter erinran. Skadeståndsskyldighet föreligger inte i den situationen att vite ska 
utgå enligt punkt 18. 

 

21.  ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga godkännande. 

 

22. ÄNDRINGAR 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara gällande mellan parterna vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av bägge parter. 

 

___________________  

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt och ett 
inges till fastighetsbildningsmyndigheten.  

 

Knivsta den             /                  2019 

 

För Knivsta kommun 

 

_________________________  ________________________ 

 

Bevittnas: 

 

_________________________  _________________________ 

 

För Knivsta Rosendal Ek. förening 

 

__________________________  _________________________ 
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KONCEPT OCH D ISPONERING

Markplan
Entréer/Galleria

Käl lare
Parkering/Cyklar/Teknik

Plan 2 
Service/Vårdmottagning

Hus A ( total t  8 vån)
Bostäder (6 vån)

Hus C ( total t  12 vån)
Bostäder (10 vån)

Hus B ( total t  3 vån)
Gym 2 vån/ Teknik 1 vån



   

 

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 2019-04-25 

Mellan Knivsta kommun (org.nr. 212000-3013), nedan kallad Kommunen, och Torget 
Knivsta Rosendal Ekonomisk förening (org.nr. 769619-6232), nedan kallad Föreningen, 
träffas härmed följande; 

FÖRSLAG 2019-04-25 

Ö V E R E N S K O M M E L S E  O M  F A S T I G H E T S R E G L E R I N G 

 

1.  Bakgrund 

Mellan Kommunen och Föreningen har träffats ett köpeavtal för exploatering, Bilaga A, 
varigenom Kommunen överlåtit fastigheten Gredelby 7:85, nedan kallad Fastigheten, till 
Föreningen. 

För Fastigheten gäller detaljplan D2014-000472, fastställd 2017-03-16, nedan kallad 
Detaljplanen. Detaljplanen anger hur Fastigheten får bebyggas och förutsätter dels att ett 
markområde från fastigheten Knivsta Särsta 3:1 överförs till Fastigheten, dels att 
Fastigheten erhåller servitut för bebyggelse i enlighet med detaljplanen, varigenom 
Fastigheten ges rätt att nyttja områden ovan mark på fastigheten Knivsta Särsta 3:1 för 
del av byggnader som kragar ut över tomtgränsen till tjänande fastighet. Servitutet ska 
ersättas med fastighetsreglering av 3D-utrymmen ovan mark så snart detta kan 
genomföras. 

Kommunen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Knivsta Särsta 3:1. 

Syftet med fastighetsregleringen är att anpassa fastighetsindelningen till gällande 
detaljplan. 

 

2.  Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering ska genomföras så att markområde, markerat på kartskiss Bilaga B, 
av fastigheten Knivsta Särsta 3:1 överförs till Fastigheten. 

 

3.  Jämkning av gränser 

Parterna accepterar att finna sig i sådana mindre jämkningar och justeringar beträffande 
fastighetsgränsen som inte strider mot vad som avsett vid tillkomsten av denna 
överenskommelse och som vid lantmäteriförrättningen bedöms erforderliga för att 
åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning. 

 

4.  Nytt servitut 

För att möjliggöra byggnation på Fastigheten ska ett nytt officialservitut inrättas, 
belastande Knivsta Särsta 3:1, som medger rätt att uppföra och bibehålla byggnader på 
Fastigheten med den placering som följer av Detaljplanen, Bilaga C, där delar av två 
byggnader kragar ut över fastighetsgränsen till Knivsta Särsta 3:1 från våningsplan tre 
och uppåt.  

Servitutet ska även innefatta rätt för ägaren av den härskande fastigheten att i erforderlig 
omfattning utföra underhåll på byggnad och därtill hörande anläggningar som uppförts 
med stöd av servitutet. 



 

Servitutet ska gälla utan tidsbegränsning. 

Något vederlag för servitutet ska inte utgå. 

 

5.  Tillträde 

Tillträde ska ske när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. 

 

6. Ersättning 

Någon ersättning ska inte utgå. 

 

7.  Lantmäteriförrättning 

Föreningen ska ansöka om lantmäteriförrättning för genomförandet av denna 
överenskommelse. Kommunen biträder härmed ansökan. Förrättningskostnaderna ska 
betalas av Föreningen. En extra aktkopia ska tillsändas Kommunen på Föreningens 
bekostnad. 

För det fall köpeavtal avseende Gredelby 7:85 inte skulle fullföljas, ska kommunen för 
egen del inträda som part i ansökan och, i egenskap av lagfaren ägare till såväl Gredelby 
7:85 och Särsta 3:1, begära fullföljd av fastighetsbildning i enlighet med vad som följer av 
denna överenskommelse. 

 

8.  Övrigt 

Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit sig någon förpliktelse utöver 
vad som ovan angetts.  

Ändringar eller tillägg till denna överenskommelse ska vara skriftliga för att vara bindande. 

 

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

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar av vilka parterna erhållet ett exemplar 
vardera och ett bifogas ansökan om lantmäteriförrättning. 

 

Knivsta den         /             2019  Knivsta den          /          2019 

 

För Knivsta kommun För Torget Knivsta Rosendal 
Ekonomisk förening  

 

______________________ _______________________ 

 

______________________ _______________________ 
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BETECKNINGAR 
Fastighetsgränser m.m. 
- - - Traktgräns 
------- Fastighetsgräns

Rättighetsdel (Sv=servitut, ga:=gemenskapsanläggning) 
Ledningsrätt 

c::::::::J Byggnader 

c:::;g::J Bostadshus E=3 Uthus 1::s:::1 Skärmtak (imätta) 

C2:sJ Bostadshus i I Uthus CSJ Skärmtak (dig.) 

Övrigt 

I I I 

0 

Staket 
Häck 
Stödmur 

Mur ytter 
Kantsten 
Vägkant 
Gång- och cykelväg 
Slänt 
Dike mittlinje resp. ytterlinje 
Träd 
Ägoslagsgräns 
Järnväg 

Höjdförhållanden 

� Höjdkurva 
+00, Lo.sersco.n 

+ □□,
Markhöjd 

UppMö.tt 

Byggnader -Projekterade 

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00 Höjdsystem: RH2000 
Underlag: 
Fastighetskartan och Grundkartan 

Grundkarta över 

Virkelsladan, Gredelby 7:85 

Knivsta kommun, Uppsala län 

DNR: 2014-000472 

Areal: 1,0 ha 

Upprättad av Knivsta Kommun- 2014-08-15 

Djavad Mousavi 

Namnförtydligande 

Skala 1: 1000 (A3) 

0 10 20 

PLAN BESTÄMMELSER 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning 
och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. 

BESTÄMMELSEGRÄNSER 
--•- Planområdesgräns 
----- Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmän plats 

L-GATA (B)

TORG (C) 

Kvartersmark 

C 

CB 

Lokalgata, Bostäder fr.o.m. våningsplan tre, som kragar ut över lokalgatan 

Torg, Centrum fr.o.m. våningsplan tre, som kragar ut över torget 

Centrum (kontor, handel, hotell, restauranger, service, samlingslokaler m.m.) 

Centrum, Bostäder fr.o.m. våningsplan tre 

Utnyttjandegrad 
Största byggnadsarea är 80 % av fastighetsarean 

Utformning, omfattning, utseende 

XII Högsta antalet våningar 

<N> Högsta nockhöjd i meter över marknivå 

De två översta våningsplanen ska ha indraget fasadliv 
Minsta grönytefaktor (gröngjord yta i procent av fastighetsarean) är 0,4 

Mark och vegetation 
Dagvatten ska så långt det är möjligt fördröjas och/eller omhändertas lokalt inom fastigheten, 
se under rubriken Dagvatten i planbeskrivningen 

Skydd mot störningar 
Varje bostadslägenhet ska ha tillgång till bullerdämpad sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid 
fasad för minst hälften av boningsrummen utanför minst ett fönster. Varje lägenhet ska dessutom ha 
tillgång till uteplats med en ekvivalentnivå på högst 55 dB(A) och maximalnivå på högst 70 dB(A). 

Bygg-/marklov får inte lämnas innan markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att 
markföroreningar avhjälpts 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark 
Information 

30 40 50 100 m Planvagift ska inte tas ut i samband med bygglov. 
Det kan bli aktuellt med 3D-fastighetsbildning. 

Till planen hör: 
Planbeskrivning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Bullerutredning 

Detaljplan för 

Behovsbedömning 
Solstudie 
Dagvattenutredning 
Riskutredning 

Knivsta� 
kommun 

Kv. Virkesladan 
Gredelby 7:85 m.fl. i Knivsta 

Knivsta kommun 

Upprättad 2015-09-18 

Jessica Fogelberg 
Tf. Bygg- och miljöchef 

Uppsala län 

Reviderad 2015-11-20 

Jonas Olsson 
Planarkitekt 

Granskningsutlåtande 
Markundersökning 
Sam rådsredogörelse 

Beslutsdatum 
Samråd 

2015-06-08 
Granskning 

2015-09-28 
Antagande 

2016-03-09 
Laga kraft 

2017-03-16 

Instans 

SUN 

SUN 

KF 

BMK 2014-000032 
SUN-2O15/247 





ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 3D-UTRYMMEN 2019-04-26 

Mellan Knivsta kommun (org.nr. 212000-3013), nedan kallad Kommunen, och Torget 
Knivsta Rosendal Ekonomisk förening (org.nr. 769619-6232), nedan kallad Föreningen, 
träffas härmed följande; 

FÖRSLAG 2019-04-26 

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

 

1.  Bakgrund 

Mellan Kommunen och Föreningen har träffats ett köpeavtal för exploatering, Bilaga I, 
varigenom Kommunen överlåtit fastigheten Gredelby 7:85, nedan kallad Fastigheten, till 
Föreningen. 

För Fastigheten gäller detaljplan D2014-000472, fastställd 2017-03-16, nedan kallad 
Detaljplanen. Detaljplanen anger hur Fastigheten får bebyggas och förutsätter dels att ett 
markområde från fastigheten Knivsta Särsta 3:1 överförs till Fastigheten, dels att 3D-
utrymmen ovan mark överförs från fastigheten Knivsta Särsta 3:1 till Fastigheten.  
Kommunen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Knivsta Särsta 3:1. 

Syftet med fastighetsregleringen är att anpassa fastighetsindelningen till gällande 
detaljplan.  

 

2.  Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering ska genomföras genom att: 

(i) 3D-utrymme markerat på kartskiss Bilaga II, av fastigheten Knivsta Särsta 3:1 
överförs till Fastigheten. Utbredningen av 3D-utrymmet beräknas preliminärt 
enligt följande: i horisontalplanet ca 64 kvm och i höjdläge mellan ca +21,30 
och + 34,40 i RH 2000, men kommer att kompletteras utifrån slutliga 
bygglovsritningar, och 
 

(ii) 3D-utrymmet markerat på kartskiss Bilaga III, av fastigheten Knivsta Särsta 
3:1 överförs till Fastigheten. Utbredningen av 3D-utrymmet beräknas 
preliminärt enligt följande: i horisontalplanet ca 72 kvm och i höjdläge mellan 
ca +21,30 och +49,30 i RH 2000, men kommer att kompletteras utifrån slutliga 
bygglovsritningar. 

 

3.  Jämkning av gränser 

Parterna accepterar att finna sig i sådana mindre jämkningar och justeringar beträffande 
fastighetsgränsen som inte strider mot vad som avsett vid tillkomsten av denna 
överenskommelse och som vid lantmäteriförrättningen bedöms erforderliga för att 
åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning. 

 

4.  Befintligt servitut 

I avvaktan på att fastighetsreglering kan genomföras enligt parternas överenskommelse 
har parterna ansökt om inrättande av ett officialservitut belastande Knivsta Särsta 3:1, 
som medger rätt att uppföra och bibehålla byggnader på Fastigheten med den placering 
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som följer av Detaljplanen där delar av två byggnader kragar ut över fastighetsgränsen till 
Knivsta Särsta 3:1 från våningsplan tre och uppåt. 

Servitutet ska upphävas i samband med beslut om fastighetsbildning enligt parternas 
överenskommelse. 

 

5.  Tillträde 

Tillträde ska ske när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. 

 

6. Ersättning 

Någon ersättning ska inte utgå. 

 

7.  Lantmäteriförrättning 

Föreningen ska ansöka om lantmäteriförrättning för genomförandet av denna 
överenskommelse. Kommunen biträder härmed ansökan. Förrättningskostnaderna ska 
betalas av Föreningen. En extra aktkopia ska tillsändas Kommunen på Föreningens 
bekostnad. 

 

8.  Övrigt 

Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit sig någon förpliktelse utöver 
vad som ovan angetts.  

Ändringar eller tillägg till denna överenskommelse ska vara skriftliga för att vara bindande. 

 

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

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar av vilka parterna erhållet ett exemplar 
vardera och ett bifogas ansökan om lantmäteriförrättning. 

 

Knivsta den         /             2019  Knivsta den          /          2019 

 

För Knivsta kommun För Torget Knivsta Rosendal 
Ekonomisk förening  

 

______________________ _______________________ 

 

______________________ _______________________ 
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BETECKNINGAR 
Fastighetsgränser m.m. 
- - - Traktgräns 
------- Fastighetsgräns

Rättighetsdel (Sv=servitut, ga:=gemenskapsanläggning) 
Ledningsrätt 

c::::::::J Byggnader 

c:::;g::J Bostadshus E=3 Uthus 1::s:::1 Skärmtak (imätta) 

C2:sJ Bostadshus i I Uthus CSJ Skärmtak (dig.) 

Övrigt 

I I I 

0 

Staket 
Häck 
Stödmur 

Mur ytter 
Kantsten 
Vägkant 
Gång- och cykelväg 
Slänt 
Dike mittlinje resp. ytterlinje 
Träd 
Ägoslagsgräns 
Järnväg 

Höjdförhållanden 

� Höjdkurva 
+00, Lo.sersco.n 

+ □□,
Markhöjd 

UppMö.tt 

Byggnader -Projekterade 

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00 Höjdsystem: RH2000 
Underlag: 
Fastighetskartan och Grundkartan 

Grundkarta över 

Virkelsladan, Gredelby 7:85 

Knivsta kommun, Uppsala län 

DNR: 2014-000472 

Areal: 1,0 ha 

Upprättad av Knivsta Kommun- 2014-08-15 

Djavad Mousavi 

Namnförtydligande 

Skala 1: 1000 (A3) 

0 10 20 

PLAN BESTÄMMELSER 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning 
och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. 

BESTÄMMELSEGRÄNSER 
--•- Planområdesgräns 
----- Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmän plats 

L-GATA (B)

TORG (C) 

Kvartersmark 

C 

CB 

Lokalgata, Bostäder fr.o.m. våningsplan tre, som kragar ut över lokalgatan 

Torg, Centrum fr.o.m. våningsplan tre, som kragar ut över torget 

Centrum (kontor, handel, hotell, restauranger, service, samlingslokaler m.m.) 

Centrum, Bostäder fr.o.m. våningsplan tre 

Utnyttjandegrad 
Största byggnadsarea är 80 % av fastighetsarean 

Utformning, omfattning, utseende 

XII Högsta antalet våningar 

<N> Högsta nockhöjd i meter över marknivå 

De två översta våningsplanen ska ha indraget fasadliv 
Minsta grönytefaktor (gröngjord yta i procent av fastighetsarean) är 0,4 

Mark och vegetation 
Dagvatten ska så långt det är möjligt fördröjas och/eller omhändertas lokalt inom fastigheten, 
se under rubriken Dagvatten i planbeskrivningen 

Skydd mot störningar 
Varje bostadslägenhet ska ha tillgång till bullerdämpad sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid 
fasad för minst hälften av boningsrummen utanför minst ett fönster. Varje lägenhet ska dessutom ha 
tillgång till uteplats med en ekvivalentnivå på högst 55 dB(A) och maximalnivå på högst 70 dB(A). 

Bygg-/marklov får inte lämnas innan markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att 
markföroreningar avhjälpts 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark 
Information 

30 40 50 100 m Planvagift ska inte tas ut i samband med bygglov. 
Det kan bli aktuellt med 3D-fastighetsbildning. 

Till planen hör: 
Planbeskrivning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Bullerutredning 

Detaljplan för 

Behovsbedömning 
Solstudie 
Dagvattenutredning 
Riskutredning 

Knivsta� 
kommun 

Kv. Virkesladan 
Gredelby 7:85 m.fl. i Knivsta 

Knivsta kommun 

Upprättad 2015-09-18 

Jessica Fogelberg 
Tf. Bygg- och miljöchef 

Uppsala län 

Reviderad 2015-11-20 

Jonas Olsson 
Planarkitekt 

Granskningsutlåtande 
Markundersökning 
Sam rådsredogörelse 

Beslutsdatum 
Samråd 

2015-06-08 
Granskning 

2015-09-28 
Antagande 

2016-03-09 
Laga kraft 

2017-03-16 

Instans 

SUN 

SUN 

KF 

BMK 2014-000032 
SUN-2O15/247 
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BETECKNINGAR 
Fastighetsgränser m.m. 
- - - Traktgräns 
------- Fastighetsgräns

Rättighetsdel (Sv=servitut, ga:=gemenskapsanläggning) 
Ledningsrätt 

c::::::::J Byggnader 

c:::;g::J Bostadshus E=3 Uthus 1::s:::1 Skärmtak (imätta) 

C2:sJ Bostadshus i I Uthus CSJ Skärmtak (dig.) 

Övrigt 

I I I 

0 

Staket 
Häck 
Stödmur 

Mur ytter 
Kantsten 
Vägkant 
Gång- och cykelväg 
Slänt 
Dike mittlinje resp. ytterlinje 
Träd 
Ägoslagsgräns 
Järnväg 

Höjdförhållanden 

� Höjdkurva 
+00, Lo.sersco.n 

+ □□,
Markhöjd 

UppMö.tt 

Byggnader -Projekterade 

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00 Höjdsystem: RH2000 
Underlag: 
Fastighetskartan och Grundkartan 

Grundkarta över 

Virkelsladan, Gredelby 7:85 

Knivsta kommun, Uppsala län 

DNR: 2014-000472 

Areal: 1,0 ha 

Upprättad av Knivsta Kommun- 2014-08-15 

Djavad Mousavi 

Namnförtydligande 

Skala 1: 1000 (A3) 

0 10 20 

PLAN BESTÄMMELSER 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning 
och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. 

BESTÄMMELSEGRÄNSER 
--•- Planområdesgräns 
----- Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmän plats 

L-GATA (B)

TORG (C) 

Kvartersmark 

C 

CB 

Lokalgata, Bostäder fr.o.m. våningsplan tre, som kragar ut över lokalgatan 

Torg, Centrum fr.o.m. våningsplan tre, som kragar ut över torget 

Centrum (kontor, handel, hotell, restauranger, service, samlingslokaler m.m.) 

Centrum, Bostäder fr.o.m. våningsplan tre 

Utnyttjandegrad 
Största byggnadsarea är 80 % av fastighetsarean 

Utformning, omfattning, utseende 

XII Högsta antalet våningar 

<N> Högsta nockhöjd i meter över marknivå 

De två översta våningsplanen ska ha indraget fasadliv 
Minsta grönytefaktor (gröngjord yta i procent av fastighetsarean) är 0,4 

Mark och vegetation 
Dagvatten ska så långt det är möjligt fördröjas och/eller omhändertas lokalt inom fastigheten, 
se under rubriken Dagvatten i planbeskrivningen 

Skydd mot störningar 
Varje bostadslägenhet ska ha tillgång till bullerdämpad sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid 
fasad för minst hälften av boningsrummen utanför minst ett fönster. Varje lägenhet ska dessutom ha 
tillgång till uteplats med en ekvivalentnivå på högst 55 dB(A) och maximalnivå på högst 70 dB(A). 

Bygg-/marklov får inte lämnas innan markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att 
markföroreningar avhjälpts 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark 
Information 

30 40 50 100 m Planvagift ska inte tas ut i samband med bygglov. 
Det kan bli aktuellt med 3D-fastighetsbildning. 

Till planen hör: 
Planbeskrivning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Bullerutredning 

Detaljplan för 

Behovsbedömning 
Solstudie 
Dagvattenutredning 
Riskutredning 

Knivsta� 
kommun 

Kv. Virkesladan 
Gredelby 7:85 m.fl. i Knivsta 

Knivsta kommun 

Upprättad 2015-09-18 

Jessica Fogelberg 
Tf. Bygg- och miljöchef 

Uppsala län 

Reviderad 2015-11-20 

Jonas Olsson 
Planarkitekt 

Granskningsutlåtande 
Markundersökning 
Sam rådsredogörelse 

Beslutsdatum 
Samråd 

2015-06-08 
Granskning 

2015-09-28 
Antagande 

2016-03-09 
Laga kraft 

2017-03-16 

Instans 

SUN 

SUN 

KF 

BMK 2014-000032 
SUN-2O15/247 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2019/347 
Ekonomichef 2019-04-11   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Begäran om medel till SFI undervisning 
KS-2019/347 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att avslå utbildningsnämnden begäran om ytterligare medel till SFI undervisning, med 
hänvisning till att KS Prioriterade medel avser medel för utveckling och förändringsarbete. 

 

Sammanfattning  
I mål och budget 2019 avsattes medel under kommunstyrelsens finansförvaltning för 
utveckling och förändringsarbete. Utveckling och förändringsarbetet ska leda till en kommun 
som är rustad för framtiden. Den framtida utmaningen är förenklat, att färre ska försörja fler. 
Det innebär också att den offentliga sektorn står inför en kompetensförsörjningsutmaning. 
Förvaltningsorganisationen behöver därför påbörja omställningen med bland annat 
förenklade arbetssätt samt införa ny teknik i högre omfattning.  
 
Utbildningsnämnden ansöker om medel till följd av kravet på utökad undervisningstid samt 
att fortsatt ha regelbundna starter på SFI, totalt 700 000 kronor. Bedömningen är att behovet 
inte är förenat med ändamålet för KS prioriterade medel och förslaget är därför att avslå 
Utbildningsnämndens begäran. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Genom att inte tilldela medel för utökat undervisningstid finns en risk att verksamheten gör 
ett underskott innevarande budgetår. Samtidigt kvarstår problemet 2020 förutsatt att inga nya 
medel tillförs verksamheten. Det är sannolikt att verksamheten inte kommer tilldelas utökade 
medel 2020 eftersom kommunens allvarliga ekonomiska läge inte tillåter en utökad 
budgetram. Kommunstyrelsen uppmanar Utbildningsnämnden att fortsätta se över 
ambitionsnivån och verksamhetens innehåll för att uppnå en budget i balans. 
 
  



Sida 2 av 3 

 
 

Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Utbildningschef 
Utbildningsnämnden  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

SFI verksamheten riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, bedömningen är att 
beslutet därför inte påverkar barn.  

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

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

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

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Åsa Zakrisson Datum UN-2019/4 
Förvaltningsekonom 2019-03-11   
 
 
 

  Utbildningsnämnden   
 
 
 
Ekonomisk uppföljning per februari för utbildningsnämnden 2019 
UN-2019/4 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot den ekonomiska uppföljningen per februari för utbildningsnämnden, samt 
 
att begära 700 tkr från KS Prioriterat avseende utökad undervisningstid samt regelbundna 
starter inom Svenska för invandrare (SFI), samt 
 
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning  
 
Utbildningsnämndens ekonomiska helårsprognos per februari uppgår till -0,7 miljoner kronor. 
En kommunal förskola, en kommunal grundskola, det interna gymnasiet samt SFI 
prognostiserar underskott. Åtgärder i form av neddragning av rehab- samt 
kompetensutvecklingsbudget inom grundskolan har vidtagits, vilket väger upp för de tre 
förstnämnda. Underskottet inom SFI, som har uppstått till följd av kravet på utökad 
undervisningstid samt att fortsatt ha regelbundna starter på SFI, kvarstår dock. 
 
Bakgrund 
 
Nämnden är ålagd att redovisa en årsprognos per februari månad. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott trots att åtgärder vidtagits för att minimera 
detta. I det fall nämnden beviljas sökta medel från KS Prioriterat prognostiseras nämnden 
uppnå budget i balans. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
Hans Åhnberg  
Utbildningschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en 
verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens 
rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som 
leder till kostnadsminskningar som berör barn. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Liza Larsén Ogden Datum KS-2019/342 
Verksamhetscontroller 2019-04-24   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 

 
Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan 2019 – 
medborgardialog 
KS-2019/342 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten Medborgardialog  
 
att utförd kontroll av kontrollområdet Medborgardialog i internkontrollplanen för kvalitet för 
Kommunstyrelsens verksamheter 2019 är tillräcklig.  
 
 
Sammanfattning 
En uppföljning av kommunens medborgardialog har genomförts med syftet att ta reda på om 
dialogen med invånarna i Knivsta kommun är tillräcklig. Det framkommer att Knivsta kommun 
arbetar med medborgardialog i olika former inom förvaltningens olika kontor och enheter, 
samt även tillsammans med andra myndigheter och att fokus ligger på att det ska föras 
dialog med invånarna men det inte finns ett uttalat eller beslutat sätt för hur och när dialogen 
ska genomföras vilket skapar oklarheter. Kommunen behöver identifiera vilken information 
som ska nå ut till kommunens invånare, för att ge invånarna relevant insyn i kommunens 
beslut och varför kommunen väljer en viss riktning. Detta förhållningssätt behöver sedan bli 
välkänt för alla som arbetar inom kommunen.  
Tre utvecklingsområden har identifierats i uppföljningen och de alla handlar om förtydligande 
av Knivsta kommuns behov och förhållningssätt kring medborgardialog.  
 
Bakgrund 
Inför framtagandet av Kommunstyrelsens internkontrollplan för kvalitet 2019 genomfördes en 
riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde nämnden att risken var 
hög för att kommunens medborgardialog inte är tillräcklig och därmed har denna uppföljning 
genomförts.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
 



Sida 2 av 2 

 
 

Lena Fransson       Dan-Erik Pettersson  Åsa Franzen  Lena K Larsson  Marie Sohlberg 
Kommundirektör      Ekonomichef             Kanslichef     Kulturchef            HR-chef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till:   
Akten 
Handläggaren 
 
 

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 



 
KS-2019/342 
2019-04-12 
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Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan 
2019 – medborgardialog  
 
 

Inledning  
Inför framtagandet av kommunstyrelsens internkontrollplan för kvalitet 2018 genomfördes en 
riskanalys med kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde nämnden att risken och 
konsekvensnivån var hög för att kommunens medborgardialog inte var tillräcklig utifrån det ansvar 
som åligger kommunen. Med anledning av det har en uppföljning genomförts.  

Bakgrund 
Knivsta är en kommun under omvandling och som på ökat befolkningsmängden markant de senaste 
åren, och där exploatering är kärnan för utvecklingen och befolkningstillväxten1. Den ständigt 
växande befolkningen som de senaste åren ökat mer än 3,5% per år. 
 
Förändringar i snabb takt pågår vilket ställer stora och ökade krav på kommunens utveckling, 
kommunala service, styrning och ledning och verksamheter, samt på vad kommunen 
förmedlar till medborgarna och hur det skapas förutsättningar för insyn utifrån ett växande Knivsta. 
 
Omvärldsbevakning 
 
Arbetet kring medborgardialog är något som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans 
med andra kommuner i Sverige arbetet en hel del kring;  
 
”Kommunernas och landstingens verksamhet kommer inom ett antal år utsättas 
för stora utmaningar där prioriteringar kommer att bli nödvändiga. En 
utveckling av styrsystem där medborgardialogen ingår kan ge en god förutsättning 
för att skapa större förståelse för de prioriteringar av resurser som 
måste ske. För att uppnå ett engagemang och ett större ansvarstagande för 
den lokala samhällsutvecklingen hos medborgarna fanns och finns ett behov 
av att kommuner och landsting utvecklar system där medborgardialogen blir 
en del i styrningen av organisationen och utgöra ett underlag för beslut”2.  
 
 
I och med detta påbörjades ett arbete som resulterade i en styrkarta för medborgardialog som 
innehåller delar som har visat sig vara viktiga för att en systematisk medborgardialog ska leda till nytta 
för politiker, tjänstemän och medborgare för en utveckling av vårt gemensamma samhälle. 
 
Arbetet kring medborgardialog påbörjades för över ett decennium sedan finns det flera dokument, 
studier och arbetssätt och andra kommuners långt komna arbete som kan hjälpa Knivsta att utveckla 
sitt styrsystem och komma fram till vad kommunen vill uppnå med medborgardialog3. 
 

                                                      
1Information från årsbokslutet för 2017 
2 Utveckla principer för medborgardialog, SKL) 
3 Se bifogat dokument ”Medborgardialog som del av processen (SKL) 
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”Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en 
allt viktigare fråga för kommuner, landsting och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska 

systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle”4 

Syfte 
Syftet med uppföljningen är att undersöka om dialogen med invånarna i Knivsta kommun är 
tillräcklig.  
 

Genomförande 
Följande kontrollmoment kommer från kommunstyrelsens internkontrollplan för kvalitet 2019 och har 
utförts via genomgång av kommunens befintliga officiella dokument samt genom sökning i 
kommunens diariesystem med syftet att hitta beslutade dokument relaterade till hur man arbetar med 
medborgardialog i Knivsta kommun. Sedan har även ett fåtal frågeställningar skickats ut till 
kommunstyrelsens verksamheter där medborgardialog förekommer. 

Frågeställningarna löd: 

Finns det något officiellt dokument i kommunen kring medborgardialog och om inte ifall det finns 
interna rutiner?  

Hur följs den medborgardialog som genomförs upp för att få reda på hur de som mottagit 
informationen uppfattar den? 

Finns det ett uttalat sätt för hur Knivsta ska arbeta kring medborgardialog? 

Resultat och analys 
I en kommun så expansiv som Knivsta så krävs tydliga riktlinjer och uttalade metoder för hur 
kommunen skall kommunicera med sina invånare. Invånarna i kommunen behöver få ta del av 
relevant information på ett enkelt och uttalat sätt för att kunna skapa sig en förståelse för hur 
kommunen arbetar, beslutar och prioriterar i olika frågor. 
 
I dagsläget finns det inte något kommunövergripande styrdokument eller någon riktlinje som beskriver 
hur processen för medborgardialogen i Knivsta kommun eller hur arbetet ska följas upp för att kunna 
utvecklas i takt med en växande kommun. Inget dokument som beskriver kommuns arbete eller 
tankesätt kring medborgardialog har heller påträffats eller framkommit.  
 
På frågan ifall det finns ett uttalat sätt för hur kommunen ska arbeta med medborgardialog 
framkommer det att fokus ligger på att det ska föras dialog med invånarna men att det inte finns ett 
uttalat eller beslutat sätt för hur. Detta innebär att Knivsta kommun arbetar med medborgardialog i 
olika former inom förvaltningens olika kontor och enheter, samt även tillsammans med andra 
myndigheter.  
Exempel på medborgardialog som kommunen genomför är: 
 

• dialogen kring trygghet mellan kommun, polis och invånare 
                                                      
4 Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
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• de olika råd som träffas kontinuerligt i kommunen 
• att invånarna kan lämna in synpunkter och klagomål till kommunen 
• dialogen som förs enligt lag vid översiktsplanering (ÖP) 
• genomförande av medborgarförslag som går efter namnet ”Knivstaförslag” 

 
 
Medborgardialogen sker genom skriftlig information, fysiska informationsmöten eller sociala medier. 
Kommunen informerar därmed sina invånare om vad som pågår i kommunen men informationen sker 
i olika utsträckning beroende på kontorets uppdrag samt vilka traditioner kring medborgardialog som 
finns inom kontoret. Detta innebär att den informationen som går ut till invånarna idag är varierande 
och bygger inte på vad som är mest lämpligt för vad invånarna att ta del av utan mer på inarbetade 
arbetssätt ofta kopplade till person inom olika kontor och/eller enheter.  
För att skapa ett enhetligt sätt att kommunicera med kommunens medborgare behöver kommunen 
identifiera vilket förhållningssätt som ska gälla, och vilken information som ska delas med 
kommunens invånare, för att invånarna ska få tillgång till besluten som kommunen fattar och varför 
kommunen väljer en viss riktning. Detta förhållningssätt behöver sedan bli välkänt för alla som arbetar 
inom kommunen (både tjänstepersoner och politiker). 
 
Tillvarataga  
 
I och med att SKL tillsammans med andra kommuner arbetat med medborgardialog under en längre 
tid kan Knivsta kommun dra stor nytta och det som andra kommuner tillsammans med SKL 
identifierat som grundpelare för ett fungerande styrsystem där medborgardialog fyller en viktig 
funktion.  
 
Knivsta kommun behöver dock avgöra vad som är viktigt att prioritera och vad som ska satsas på för 
att skapa en fungerande medborgardialog, men även avgöra ifall det finns information som inte är 
relevant och därmed inte ska komma ut till invånarna, utan att resurser istället behöver läggas på 
annat. Det är viktigt för långsiktigheten att det skapas en uttalad riktning för vart Knivsta idag och 
framöver är på väg.  
 
 
Utvecklingsområden 
 
 

1. Ett förtydligande för hur Knivsta kommun ska arbeta med, använda och betrakta 
medborgardialog behöver tas fram. Detta förtydligande ska gälla för hela kommunen. 
  

2. Förtydligandet behöver identifiera hur kommunen på ett övergripande sätt ska arbeta med 
medborgardialog och varför, samt hur arbetet ska följas upp för att kunna utvecklas i takt med 
en växande kommun.5 

 
3. Det behövs finnas en eller ett fåtal övergripande som ansvarar för kommunens 

medborgardialog och dess uppföljning och utveckling för att driva arbetet kring 
medborgardialog framåt och hålla det levande. 
 

 
 

. 
                                                      
5”Medborgardialog som del av processen (SKL)  
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 Ordförandeförslag Diarienummer 
 Datum KS-2019/249 
 2019-05-08   
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
Utredning av etablerandet av ett medborgarråd 
KS-2019/249 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ta emot utredningen av etablerandet av medborgarråd daterad 2019-04-29,  
 
att förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med förslag på struktur för ett 
medborgarråd och ett införande,  
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott är politisk styrgrupp i framtagandet av förslaget till 
införande. 
 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över möjligheten att införa ett 
medborgarråd för att öka invånarnas inflytande. Modellen har framförallt använts för att 
skapa trovärdig information till invånare inför folkomröstningar. Det är ännu inte klart hur ett 
medborgarråd i Knivstatappning ska formerasvarför utredningen inte kan presentera ett 
färdigt förslag. Fortsatt förbedelsearbete behövs innan införandet av ett medborgarråd. 
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen gav den 25 mars förvaltningen i uppdrag att utreda införandet av ett 
medborgarråd med slumpmässigt utvalda deltagare ur befolkningen i Knivsta kommun. 
Syftet är att öka dialogen med invånarna för att ge de förtroendevalda bättre beslutsunderlag 
i framtida översiktsplanprocesser eller andra typer av beslut med avgörande karaktär. 
Inspriation har bland annat tagit ur arbete i Utrecht. Ett förslag till struktur och införande 
ombads presenteras inför kommunsstyrelsens sammanträde i maj. Bedömningen är att tiden 
till maj varit för kort för att möjliggöra att ta fram ett förslag varför . Förvaltningens har gjort en 
första utredning vilken presenteras i en separat rapport daterad 2019-04-29. 
 
Medborgarråd 
 
Ett socialt hållbart samhälle kräver att invånarna känner sig delaktiga. Det finns en negativ 
trend de senaste fem åren inom kommunen där allt färre  invånare uppfattar att de kan påverka 
beslut i kommunen. Det finns olika grad av delaktighet.  
 
En modell för inflytande som använts utanför Sverige är ett slumpvist utvalt medborgarråd för 
att öka träffsäkerheten i folkomröstningar genom att ta fram väljarinformation. Deltagarna 
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överväger synpunkter och får expertkunskap om ämnet som diskuteras. Ämnet är en fråga 
som ska tas upp till folkomröstning och medborgarrådets roll är att ta fram oberoende fakta 
samt argument för och emot ändringen. Resultatet sammanfattas i ett utlåtande vilket har 
skickats ut till alla väljare inför folkomröstningen. 
 
En annan modell har använts i Utrecht. Där användes metoden för att öka medborgarnas 
delaktighet bland annat för att ta fram en energiförsörjningsplan för att göra staden fossilfri 
2030 och andra viktiga frågor i anlutning till den processen. 
 
Knivsta kommun genomför redan insatser för att stärka medborgarinflytandet (information på 
hemsidan, nyheter, samrådsmöten,  Knivstaförslaget, Rådet för funktionshindersfrågor och  
m.m.). I en analys av arbetet för medborgarinflytande i kommunen idag framkom att de 
största svagheterna i kommunens arbete är bristande resurser (i tid, finansiering och 
kompetens). En styrka är att kommunen har en vilja att stärka medborgarinflytandet.  
 
Medborgarråden som studerats har dock till uppgift att ta fram information och fakta till 
väljare snarare än politiker i frågor där folkomröstningar ska hållas. I Knivsta är inte det 
behovet utan här behövs snarare en ”Knivstamodell” som stärker medborgardialogen och 
medborgarnas deltagande inför samhällets utveckling och de förändringar det medför. 
 
Innan ett medborgarråd kan införas behöver medborgarrådet tydligare definieras (bland 
annat vilken fråga man vill att rådet ska hantera, hur urvalet ska ske och på vilka kriterier 
etc). Annars finns det bland annat en risk att medborgarrådet överlappar andra typer av 
medborgardialoger t.ex. samrådsprocesser vilket kan leda till konflikter, försämrat inflytande 
och en svekdebatt. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Budgeterat under 2019 är 400 000 kronor vilket bedöms räcka för fortsatta arbetet.  
 
 
 
Peter Evansson  
Ordförande i Kommunstyrelsen  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Markus Sjölén Gustafsson Datum KS-2019/249 
Allmänutredare 2019-04-29   
 
 
 

                   Kommunstyrelsen 
 
Utredning av etablerandet av ett medborgarråd 
KS-2019/249 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att ta emot utredningen av etablerandet av ett medborgarråd daterad 2019-04-29 
 
att uppdra till förvaltningen att göra en översyn kring kommunens arbete för 
medborgarinflytande idag för att stärka kvalitéten i medborgardialogen och lämna förslag på 
eventuella förbättringar.  
 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över möjligheten att införa ett 
medborgarråd för att öka invånarnas inflytande. Modellen har framförallt använts för att 
skapa trovärdig information till invånare inför folkomröstningar. Det är ännu inte tydligt  vilken 
fråga medborgarrådet skulle hantera därför kan utredningen inte presentera ett färdigt 
förslag. Förvaltningen rekommenderar att en utvärdering av kommunens arbete med 
medborgarinflytande idag ska genomföras innan nya åtgärder införs.  
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen gav den 25 mars förvaltningen i uppdrag att utreda införandet av ett 
medborgarråd med slumpmässigt utvalda deltagare ur befolkningen i Knivsta kommun. 
Syftet är att öka dialogen med invånarna för att ge de förtroendevalda bättre beslutsunderlag 
i framtida översiktsplanprocesser eller andra typer av beslut med avgörande karaktär. Den 
modell för vilken man vill undersöka har använts i Utrecht, Korsholm och i delstaten Oregon i 
USA. Ett förslag till struktur och införande ombads presenteras inför kommunsstyrelsens 
sammanträde i maj. Förvaltningens utredning presenteras i en separat rapport daterad 2019-
04-29. 
 
Medborgarråd 
 
Ett socialt hållbart samhälle kräver att invånarna känner sig delaktiga. Det finns en negativ 
trend de senaste fem åren inom kommunen där allt färre  invånare uppfattar att de kan påverka 
beslut i kommunen. Det finns olika grad av delaktighet. En modell för inflytande som använts 
utanför Sverige är ett slumpvist utvalt medborgarråd. Deltagarna överväger synpunkter och får 
expertkunskap om ämnet som diskuteras. Ämnet är en fråga som ska tas upp till 
folkomröstning och medborgarrådets roll är att ta fram oberoende fakta samt argument för och 
emot ändringen. Resultatet sammanfattas i ett utlåtande vilket har skickats ut till alla väljare 
inför folkomröstningen. 
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Modellen har använts i USA, Irland, Holland och Finland. Medborgarråden har i huvudsak 
använts för att ta fram väljarinformation inför folkomröstningar med ett undantag. I Utrecht 
användes metoden för att ta fram en energiförsörjningsplan för att göra staden fossilfri 2030. 
 
Knivsta kommun genomför redan insatser för att stärka medborgarinflytandet (information på 
hemsidan, nyheter, samrådsmöten,  Knivstaförslaget, Rådet för funktionshindersfrågor och  
m.m.). I en analys av arbetet för medborgarinflytande i kommunen idag framkom att de 
största svagheterna i kommunens arbete är bristande resurser (i tid, finansiering och 
kompetens). En styrka är att kommunen har en vilja att stärka medborgarinflytandet. 
Utmaningen blir dock att hitta verktyg som är effektiva både vad gäller kommunens 
resursanvändning och att medborgarinflytande också leder till förändring och inflytande.  
 
Att införa ett medborgarråd är en möjlig lösningMedborgarråden som studerats har dock till 
uppgift att ta fram information och fakta till väljare snarare än politiker i frågor där 
folkomröstningar ska hållas. Förvaltningen har inte uppfattat att det är målet med en stärkt 
medborgardialog i kommunen och ser  svårigheter med att införa ett medborgarråd likt den 
modell som utrettsi den här rapporen.   
 
Innan ett medborgarråd kan införas behöver syftet och målsättningen med medborgarrådet 
tydligare definieras (vilken fråga man vill att rådet ska hantera). Annars finns det en risk att 
medborgarrådet överlappar andra typer av medborgardialoger t.ex. samrådsprocesser vilket 
kan leda till konflikter, försämrat inflytande och en svekdebatt. Innan målet med 
medborgarrådet förtydligats kan förvaltningen inte presentera ett färdiogt förslag till hur rådet 
ska införas, vilka resurser som behövs eller beräknad tidsplan.  
 
Förvaltningen rekommenderar därför att kommunen i ett första skede låter analysera de de 
processer för medborgardialog som finns idag för att ge bättre verkrtyg till politkerna och 
säkerställa att kommunen vidtar effektiva åtgärder för delaktighet för kommuens invånare.   
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. De ekonomiska konsekvenserna för ett 
medborgarråd redovisas i den fullständiga rapporten.  
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Fransson  
Kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:   
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Barn berörs inte av beslutet.  

 
 

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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Utredning av etablerandet av ett 
medborgarråd  
 

Handläggare: Markus Sjölén Gustafsson 
Datum: 2019-04-29 

  

Kommunstyrelsen gav den 25 mars förvaltningen i uppdrag att utreda 
införandet av ett medborgarråd med slumpmässigt utvalda deltagare ur 
befolkningen i Knivsta kommun. Syftet är att öka dialogen med invånarna 
för att ge de förtroendevalda bättre beslutsunderlag i framtida översiktsplan-
processer eller andra typer av beslut av  avgörande karaktär. Den modell man 
vill undersöka har använts i Utrecht, Korsholm och i delstaten Oregon i 
USA.  
 
Invånarna i Knivsta har enligt SCB ett minskat förtroendet för politikerna 
och möjligheten att få inflytande i kommunen sedan 2011. Det är därför bra 
att kommunen ser över nya sätt för delaktighet. Utmaningen blir dock att 
hitta verktyg som är effektiva både vad gäller kommunens resursanvändning 
och genom att medborgarinflytande också leder till förändring och 
inflytande.  

 
Att införa ett medborgarråd likt det i Utrecht är en möjlig lösning, men 
modellen har framförallt använts för att ge invånare information inför 
folkomröstningar. Förvaltningen har inte uppfattat att det är målet med en 
stärkt medborgardialog i kommunen och ser en rad svårigheter med att införa 
ett medborgarråd likt den modell som utretts.   
 
Förvaltningen rekommenderar därför att kommunen i ett första skede låter 
analysera de verktyg för medborgardialog som finns idag för att förbättra 
dialogen och identifiera effektiva åtgärder för att nå fler invånare i 
kommunen.  
 



 
Sida 2 av 22 

 
 

KS-2019/249 
 

 

Innehåll 
1. Inledning 3 
2. Modell för delaktighet 4 
2.1   Medborgarinflytande i Knivsta kommun 6 
3. Införandet av ett medborgarråd i Knivsta 9 
3.1   Storlek och sammansättning 9 
3.2   Ämne 11 
3.3  Organisering 13 
3.4  Tidsplan 16 
3.5  Resultat 17 
4.    Slutsats 17 
 
  



 
Sida 3 av 22 

 
 

KS-2019/249 
 

1. Inledning  
 

Demokratin är under förändring. Under flera år har statsvetare sett att medborgares 
attityder och åsikter gällande demokratin och demokratiska rättigheter förändrats. En 
ökad individualisering har inneburit större spridning i opinionen och ökade krav på 
medbestämmande. Antalet medlemmar i de politiska partierna sjunkit och 
valdeltagandet blir allt mer ojämnt fördelat mellan olika grupper. Samtidigt är intresset 
för samhällsutvecklingen fortsatt högt och politiskt engagemang manifesteras tydligare 
inom enskilda frågor så som Metoo, Klimatstrejk eller Hela Sverige skramlar. 

I Knivsta var valdeltagandet i det senaste valet i snitt högre än riket, men skillnaden 
mellan valdistriktet med högst respektive lägst valdeltagande var nästan tio 
procentenheter.  Behovet av dialog har också ökat eftersom många av dagens 
samhällsfrågor är både komplexa och omstridda. Det kan handla om integration, 
skolutveckling, arbetslöshet, minoriteters situation, markexploatering eller landsbygds- 
och stadsutveckling. Den ökade komplexiteten och ökad heterogenitet i samhället gör 
det viktigt att få med olika invånargruppers erfarenheter och förhållningssätt vid 
utformning av olika åtgärdsförslag. Deras perspektiv av pågående samhällsförändring 
behövs för att rätt formulera problemet och för att förstå varför saker och ting behöver 
göras.  
Forskning lyfter fram att en hållbar samhällsutveckling kräver att invånarna såväl är 
delaktiga som att de känner sig delaktiga1 Delaktighet kan definieras som ”en individs 
frivilliga och aktiva bidrag till en kollektiv process som han eller hon upplever som 
angelägen och meningsfull för sig själv och andra”.2 För att möta det minskade 
engagemanget i partipolitiken och det ökade behovet av dialog har demokratiska 
institutioner runt om i världen försökt hitta nya metoder för att göra medborgarna mer 
delaktiga. 

Kommunstyrelsen gav den 25 mars förvaltningen i uppdrag att utreda införandet av ett 
medborgarråd med slumpmässigt utvalda deltagare ur befolkningen i Knivsta kommun. 
Syftet är att öka dialogen med invånarna för att ge de förtroendevalda bättre 
beslutsunderlag och att öka delaktigheten hos kommunens invånare. I sin politiska 
deklaration lyfter fempartimajoriteten att medborgardialogen i Knivsta ska utvecklas 
genom kontinuitet och olika gruppers medverkan, fler dialogformer och större fokus, 
fler tillfällen att tidigt delta i processer och att metoder för presentation och 
kunskapsöverföring står i fokus. För att kunna uppnå dessa mål, samt för att garantera 
att ett medborgarråd får önskad effekt i Knivsta inleds den här rapporten med en 
teoretisk bakgrund och en analys av nuläget för att fungera som grund vid utredningen 
om införandet av rådet.    

  

                                                           
1 SKL (2016) Vår tids stora samhällsomdaning 
2 KEKS FoU i Väst (2010). Inordnande eller utvidgande – om delaktighetens villkor på fyra fritidsgårdar.  
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2. Modell för delaktighet   
 

 
 

För att analysera folkligt deltagande i politiska beslutsprocesser utvecklades på 1960-
talet ett antal teoretiska modeller för folkligt deltagande.3 En användbar modell är  
Sherry Arnsteins delaktighetstrappa som utifrån olika kriterier delar in det folkliga 
deltagandet i olika nivåer av deltagande från ’icke-deltagande’ till ’folkinflytande’.  
 
De två lägsta stegen i delaktighetstrappan klassas som ’icke-deltagande’ steg. Den 
lägsta formen är  manipulerat deltagande där representanter från allmänheten luras eller 
övertalas till att ställa sig bakom politiska beslut i tron att det är i deras intresse. I nästa 
steg är deltagandet symboliskt. Folk ser på pappret ut att ha inflytande, men knapphändig 
förhandsinformation, begränsat stöd och brist på återkoppling gör att deltagarna inte har 
förutsättningar för att utöva inflytande. I båda dessa steg är syftet med deltagandet att 
legitimera de politiska beslut som fattats.  
 
Den lägsta nivån av delaktighet är information.  Medborgare ges lättillgänglig, 
balanserad  och objektiv information för att hjälpa dem att förstå tanken bakom beslut, 
alternativ förslag och lösningar. Information är nödvändig i alla efterkommande steg i 
beslutsprocessen. I informationssteget är kommunikationen enbart riktad åt ett håll (från 
myndighet till enskild). Vid konsultation ges medborgare möjlighet att ge återkoppling 
på analyser, förslag och alternativ eller allmänt komma med synpunkter. Vid dialog 
finns en tvåvägskommunikation där synpunkter från beslutsfattare och invånare möts, 
frågan diskuteras och förstås. Vid inflytande sker konsultationer i en viss fråga under en 
längre period. Medborgare ges möjlighet att formulera problem och behov, utveckla 
alternativ och ta fram förslag till genomförande som bildar underlag till politiska beslut. 
Vid medbestämmande har den folkvalda församlingen delegerat ansvar till ett organ 
(nämnd/styrelse) där personer inte är valda utifrån partitillhörighet. Ett annat sätt att 
använda sig av medbestämmande är genom en beslutande kommunal folkomröstning.4 
I olika frågor kan olika grad av delaktighet vara lämpligt. 
 
Figur 1: Delaktighetstrappan 

 
                                                           
3 Se t.ex. Sherry Arnstein (1969) A Ladder of Citizen Participation  
4 SKL (2013) Medborgadialog som del i styrprocessen s. 18f 

Ett socialt hållbart samhälle kräver att invånarna känner sig delaktiga. Det finns 
olika grad av delaktighet. En modell för inflytande som använts utanför Sverige är 
ett slumpvist utvalt medborgarråd. Medborgarrådet utmärker sig genom att 
deltagare inbjuds slumpvis för att ta fram ett medborgarutlåtande. Modellen har 
framförallt använts för att ta fram beslutsunderlag till väljare inför 
folkomröstningar.  
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Ett medborgarråd är ett verktyg för medborgardialog. I den modell som förvaltningen 
ombetts utreda kallas slumpvis utvalda medborgare till diskussion.  Deltagarna 
överväger synpunkter och får expertkunskap om ämnet som diskuteras. Ämnet är en 
fråga som ska tas upp till folkomröstning och medborgarrådets roll är att ta fram 
oberoende fakta samt argument för och emot ändringen. Resultatet sammanfattas i ett 
utlåtande vilket har skickats ut till alla väljare inför folkomröstningen.5  
 
Modellen har använts i USA, Irland, Holland och Finland. Medborgarråden har i 
huvudsak använts för att ta fram väljarinformation inför folkomröstningar med ett 
undantag. I Utrecht användes metoden för att ta fram en energiförsörjningsplan för att 
göra staden fossilfri 2030. Målet var alltså inte att ta fram väljarinformation. 
Medborgarrådet skiljer sig också från de andra eftersom resultatet (målsättningen) är 
satt till 2030. Därför går det inte idag att säga hur pass lyckad satsningen var.  
 
Alla övriga medborgarråd har verkat i anslutning till en folkomröstning, med syftet att 
ta fram objektiva fakta till väljarna. Urvalsmetoden är modellens mest innovativa 
element men det slumpmässiga urvalet är dock inte det slutliga urvalssteget utan tjänar 
mest till att på ett rättvist sätt minska ner befolkningen till en hanterlig invånarpool ur 
vilken man sedan skapar en representativ grupp som speglar samhället utifrån en rad 
egenskaper.    

 
Logiken bakom rådet är att enskilda personer anses mest kompetenta angående sin egen 
livssituation och att medborgares vardagskompetens anses värdefull för att utforma 
politiska program. Modellens styrka är att medborgarrådet får ett tydligt mandat att 
utveckla sina rekommendationer (utlåtande) i en fråga, vilket i sin tur kan leda till ökat 
förtroende och engagemang. Modellens största svagheter är att medborgarrådet är 
bundet till ämnen som bestämts på förhand. Det är en användbar strategi för att utveckla 
konkreta rekommendationer i dessa fall, men inskränker diskussionen till ämnen som 
fastslagits av kommunen.  
 
En annan brist är att alla frågor lämpar sig inte för en dialog mellan medborgarna. 
Forskningslitteraturen uppmärksammar också det faktum att den lärande 
medborgardialogen alltför ofta i praktiken visar sig ske utifrån makthavarnas 
tolkningsföreträde. Tvärtemot sina avsikter kan den lärande dialogen därigenom snarare 
förstärka rådande maktstrukturer och förhållanden. I värsta fall kan den lärande dialogen 
medvetet användas för att få medborgare att legitimera obekväma politiska beslut (jmf. 
med ’icke-deltagandet’ i delaktighetstrappan).  
 
I avsnitt 3 presenteras förvaltningens slutsatser kring införandet av ett medborgarråd i 
Knivsta.   

 
  

                                                           
5 PALO Research, deltagande i långsiktigt beslutsfattande  



 
Sida 6 av 22 

 
 

KS-2019/249 
 

2.1 Medborgarinflytande i Knivsta kommun 
 

 
 
SCB genomför i sin stora medborgarundersökning, i vilken kommuninvånare får tycka 
till om sin kommun och dess verksamheter, en analys av hur nöjda kommuninvånarna 
är över inflytandet och möjligheterna att påverka i kommunen. Knivsta har deltagit i 
undersökningen 2011, 2013, 2015 och 2017. Resultatet från nöjd-Inflytande-Index (NII) 
är att invånarna blivit mindre nöjda avseende kontaktmöjligheter, information från 
kommunen, påverkansmöjligheter och förtroendet för kommun och politik mellan 
2011-2017. Samtidigt ser vi att möjligheterna till kontakt och information är betydligt 
högre än förtroende och påverkan. Under hela perioden har invånarna varit minst nöjda 
över möjligheten till påverkan. Även om vi inte har tillgång till senare data, finns en 
nedåtgående trend för samtliga faktorer under hela perioden varför åtgärder för att stärka 
inte minst förtroende och påverkan är särskilt viktiga.   
 
Figur 2: Nöjd-Inflytande-Index i Knivsta (NII) 2011-2017 
Källa: SCB, Medborgarundersökningen 

Det finns en negativ trend de senaste fem åren inom kommunen där allt färre  
invånare uppfattar att de kan påverka beslut i kommunen. Kommunen genomför 
redan en rad åtgärder för att göra människor delaktiga. De vanligaste formerna av 
delaktighet är möjligheten att få information och att ha åsikter. Det är ovanligare 
att medborgare ges möjlighet till inflytande.  
 
Enligt SWOT-analysen ser man bristande resurser och avsaknad samordning som 
de största svagheterna vad gäller medborgarinflytandet. Det finns också ett hot att 
kvaliteten i medborgardialogen minskar eller att det uppkommer en svekdebatt 
kring medborgarinflytandet om kommunen genom ett medborgarråd inte kan 
leverera något resultat. Kommunen bör utvärdera effektiviteten i de insatser man 
har idag innan nya uppdrag skapas.  

2011 2013 2015 2017
Helheten 48 47 44 40
Kontakt 59 56 55 53
Information 61 60 57 52
Förtroende 52 52 49 42
Påverkan 46 46 43 39
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Kommunen arbetar med medborgardialog inom en rad områden dag. För att ge en 
överblick har aktiviteterna placerats in i delaktighetstrappan. Som figur 3 visar finns det 
många aktiviteter som pågår i kommunen, Inte minst inom information och konsultation 
genomför kommunen många aktiviteter. Gränsen mellan dialog och inflytande är inte 
alltid lätt att dra. Formellt sett har ingen av de punkter som klassats under inflytande 
ställning än mer som rådgivande organ, men de har placerats i den högre 
delaktighetskategorin eftersom råden återkommande diskuterar ett antal frågor och 
därmed på sikt kan anses ha inflytande över utvecklingen. Generellt sätt är de högre 
stegen därmed mer svåra för medborgaren att använda sig av. Sammanställningen 
belyser också medborgarnas uppfattningar i nöjd-inflytande-indexet att det finns fler 
sätt att få information och kontakt med kommunen än att kunna påverka.   
 

 
Figur 3: Delaktighetstrappa i Knivsta kommun 

 
Samtliga åtgärder ovan bidrar till medborgardialog i kommunen. Medborgardialog är 
ett verktyg för politikerna att få in synpunkter från invånarna. Utöver medborgardialog 
genomför förvaltningen också brukardialog. Brukardialogen hanteras av förvaltningen 
och innebär att man löpande följer utvecklingen i kommunens verksamheter genom 
t.ex. elevråd, anhörigträffar, föräldramöten, brukarråd och nöjd kund index (NKI).  

 
För att kunna utveckla nya kompletterande former för dialog behövs också en analys 
av hur vi använder medborgardialogen idag. Deltagare från kommunlednings- 
samhällsbyggnads- och fritid- och kulturkontoren i en referensgrupp genomförde en 
SWOT-analys6 av medborgarinflytande i kommunen gav följande resultat. Underlaget 
till den här rapporten och slutsatserna utgår från referensgruppens erfarenheter.  

                                                           
6 SWOT (Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot). Analysverktyg för att strategiskt kartlägga interna och 
externa faktorer som kan hjälpa organisationer vid planering av framtida arbete.  
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Figur 4: SWOT-analys för medborgardialog i Knivsta 
 

STYRKOR 
 

∙ Liten kommun – nära till befolkningen.  
∙ Enighet kring mål (politik och  
  förvaltning) 
∙ Engagerade medarbetare  
∙ Erfarenhet av medborgardialog   
  (kompetens) 
∙ Upparbetade kontaktytor  
∙ Kunskap om vilka frågor som  
  engagerar 
∙ Lärdomar från andra 

SVAGHETER 
 
∙ Bristande intern samordning  
  (effektivitet och kontinuitet)  
∙ Tidskrävande arbete (tidsbrist)  
∙ Avsaknad av resultat/återkoppling 
∙ Få specialistfunktioner i förvaltningen 
∙ Resursbrist 
∙ Saknad behovsanalys 
∙ Finns inget standardiserat arbetssätt  
  med medborgardialog 
∙ Hitta rätt frågor (effektivitet) 
∙ Svårighet att nå vissa grupper 
∙ Många kanaler (kvaliteten eroderas)  
∙ Otydliga roller (mål och syfte)  
 

MÖJLIGHETER 
 
∙ Lokalt engagemang  
∙ Välutbildad och intresserad befolkning 
∙ Nya perspektiv  
∙ Bättre prioriteringar 
∙ Ökad förankring (effektivare)  
∙ Stärkt delaktighet 
∙ Digitalisering 

HOT 
 

∙ Dialogen tas över av en högljudd klick 
∙ Svekdebatt pga. komplexitet i frågor  
∙ Minskad legitimitet för impopulära   
  beslut 
∙ Dialogen blir tyckande snarare än  
  samverkande 
∙ Skev representativitet (avsaknad av  
  vissa perspektiv)  
∙ Upptagna invånare 
∙ Minskande initiativtagande hos  
  civilsamhället.  
∙ Drev  
∙ Upplevd exkludering beroende på  
  tillträde till dialogform 
 

 
SWOT-analysen delar upp medborgardialog i fyra kategorier utifrån två dimensioner 
hjälpsamt-skadligt faktor längs den vågräta axeln och interna-externa faktorer längs den 
lodräta axeln. En hjälpsam faktor som också är en intern egenskap är en styrka t.ex. att 
Knivsta som liten kommun har nära till befolkningen. En skadlig intern svaghet är att 
förvaltningen har för lite tid att ägna sig åt medborgarinflytande. En extern hjälpsam 
möjlighet är att det finns ett stort engagemang hos civilbefolkningen. Ett externt 
skadligt hot är risken att kommunen hamnar i en svekdebatt om medborgarna inte 
känner att de kan påverka.  
 
Enligt SWOT-analysen är resursbrist (tid, finansiell och kompetens) den svaghet som 
begränsar medborgarinflytandet idag. Ett utökat uppdrag kan innebära att resurser 
riskerar att tunnas ut ytterligare vilket kan skada hela medborgardialogen. Bland hoten 
kan dessa sammanfattas i negativa uppfattningar om kommunen, antingen att man inte 
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har förmågan eller intresset att ge medborgarna inflytande. En viktig slutsats blir därför 
att kommunen tydligt måste kommunicera både syfte, mål och resultat på ett tydligt sätt 
och att beslut oavsett utfall motiveras. Eftersom kommunen redan i dagsläget genomför 
en rad insatser (där Knivstaförslaget är det senaste) fann man utifrån analysen att ett 
viktigt steg är att utvärdera effektiviteten i de befintliga insatserna innan fler separata 
uppgifter skapas.  
 

3.  Införandet av ett medborgarråd i Knivsta 

 

3.1 Storlek och sammansättning  
 
Vem är medborgaren?  
 
För att ett medborgarråd ska vara ett effektivt verktyg att ta in invånarnas åsikter 
behöver rådet vara representativt i förhållande till den övriga befolkningen. I valet till 
kommunfullmäktige uppnår man åsiktsrepresentation genom rösträtt, men om syftet är 
att få kunskap om levnadsförhållandena i kommunen kan andra egenskaper bli 
viktigare. Den första frågan kommunen måste ta ställning till vid införandet av ett 
medborgarråd är att komma fram till vilka som ska betraktas som medborgare i 
dialogen. Inom statsvetenskapen är ”medborgaren” en bärare av rättigheter genom sitt 
medborgarskap i en stat. Men om dialogen enbart ska omfatta medborgare i lagens 
mening innebär  det ofta en begränsning av medborgardialogen som verktyg. Inte minst 
förmågan att komplettera och stödja den representativa demokratin mellan val och för 
att skapa delaktighet för grupper som saknar rösträtt. På kommunal nivå krävs 
visserligen inte medborgarskap för att ha rösträtt utan det räcker att en person har bott 
inom kommunen minst tre år, men det finns fortfarande stora grupper som är 
exkluderade så som barn, näringsidkare som driver verksamhet i kommunen och 
anhöriga till de som bor i kommunens äldreboenden. I Knivsta är över 30% av 
kommunens befolkning under 18 år, vilket innebär att nära en tredjedel av invånarna 
inte har samma möjlighet att påverka beslut. Ett medborgarråd kan inte skapas förrän 
det är fastställt vilka som ska kunna ingå i rådet. Frågan blir metodologiskt viktig 
eftersom inbjudan till rådet ska ske slumpmässigt där metoden legitimeras av det faktum 
att alla har samma möjlighet att bjudas in.  
 
Slutsats: För att förvaltningen ska kunna presentera ett förslag bör politiken fastställa 
vilka som ska ingå i den urvalsram där ett slumpmässigt antal ”medborgare” ska kunna 
dras.  

 
  

Innan ett medborgarråd införs bör syftet och målsättningen med medborgarrådet 
tydligare definieras. I jämförelse med de organisationer som genomför 
medborgarråd finns inte en tydligt motiverad fråga att hantera. För att 
förvaltningen ska kunna presentera ett förslag ett förslag till hur rådet ska införas, 
vilka resurser som behövs samt tidsplan bör ramar och frågeställningar vara tydligt 
satta.  
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Representativitet  
 
Som framgår i avsnitt två är de som ingår i ett medborgarråd inte slumpvis utvalda, utan 
de är särskilt utsedda för att kunna spegla befolkningen gällande vissa faktorer. Ett 
obundet slumpmässigt urval är i teorin en god metod för att med en viss säkerhet täcka 
in en genomsnittlig egenskap. Problemet med metoden är att det sker icke-
slumpmässiga bortfall. Småbarnsföräldrar, människor som är mindre intresserade av 
politik, som har lägre utbildning, bor avlägset eller som inte känner att de behärskar 
språket är exempel på grupper som i högre utsträckning inte deltar i medborgardialogen 
idag. Ett slumpmässigt urval skulle därmed med största sannolikhet innebära att 
medborgarrådet skulle bestå av samma grupp av människor som redan deltar i 
medborgardialogen genom andra aktiviteter idag. Även om kommunen inte har en 
fullständig sammanställning, är uppfattningen att det är en liten grupp av intresserade 
som deltar, och att äldre personer i högre grad är intresserade av att delta. En trolig orsak 
är brist på tid snarare än engagemang.  
 
Tidigare medborgarråd har sett olika ut. I Oregon i USA har man sett till att 
representanterna kommer från olika bostads- och utanförskapsområden. I Korsholm 
ville man ha både människor som var för och emot kommunsammanslagningen. Kön 
och ålder är också egenskaper som använts för att spegla befolkningen. I Irlands 
medborgarråd fördelas mandaten utifrån en socio-ekonomisk klass baserad på arbete 
och utbildningsnivå. I Utrecht skapades ett representativt råd i syfte att nå den ”tysta 
majoritet” som man menade inte hördes i vanliga fall. 
 
För att kunna arbeta strategiskt med utformningen av medborgarrådet  och för att öka 
kvaliteten i medborgardialogen skulle kommunen först behöva fastställa vilka grupper 
som deltar och vilka som inte deltar i medborgardialogen idag. Genom att välja ut 
representanter minskar risken att ett fåtal starka intressenter tar över diskussionen. Som 
redovisas i avsnitt 2.1 använder kommunen redan i dagsläget ett antal metoder. 
Erfarenheten är att det oftast är en liknande grupp som aktivt deltar och vill förmedla 
sitt perspektiv. Därmed finns en risk att viktiga perspektiv inte fångas upp i dagsläget.  
 
Frågan om representativitet är komplicerad. Det finns inget objektivt sätt att hitta eller 
fastställa representanter. Det är dock viktigt att vara medveten om att vilka egenskaper 
som väljs ut kommer kunna påverka vilka lösningar som presenteras. Det innebär att 
vissa faktorer kan vara viktigare i en del frågor än andra och att hur rådet sätts samman 
kan skilja beroende på vilket ämne som ska diskuteras. Eftersom det inte är fastställt 
vilken fråga ett medborgarråd i Knivsta skulle hantera kan utredningen i dagsläget inte 
göra en bedömning om vilka egenskaper som bör speglas. I bilaga 1 finns en 
uppställning över åldersfördelning och även utifrån bostadsort.  
 
Slutsats: För att kommunen ska kunna införa ett medborgarråd bör frågan fastställas 
eftersom det påverkar vilka som bör ingå i rådet.   
 
Hur många deltagare behövs?  
 
Det avgörande för rådets storlek blir vilken fråga kommunen kommer vilja utreda.  
Frågan avgör vilka olika erfarenheter som blir viktiga. I vissa fall kan det vara viktigt 
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att få perspektivet från personer som bor i centralorterna Alsike/Knivsta kontra 
landsbygden, i andra fall är åsikter från barn och unga, nyinvandrade eller arbetstagare 
som bor utanför kommunen särskilt viktiga (inte minst eftersom ingen av grupperna har 
rösträtt i kommunen).  
 
Om samma upplägg som i Korsholm eller Utrecht skulle användas i Knivsta men 
anpassat till kommunens befolkning skulle rådet ha mellan 12-24 representanter. Rådet 
bör vara tillräckligt stort för att ha en god spridning av relevanta perspektiv, men 
samtidigt vara tillräckligt litet för att vara hanterbart. I de exempeluppskattningar för 
representativitet som finns i bilaga 1 har deltagarna spridits ut enligt båda modellerna.  
 
Ett medborgarråd i Knivsta bör inte överstiga 31 personer. Även om rådet tydligt skulle 
vara underställd kommunfullmäktige skulle en större grupp potentiellt försvaga 
fullmäktiges legitimitet och urholka förtroendet för den lokala demokratin om 
medborgarrådet och fullmäktiges åsikter skulle gå isär. I de fall där kommunen anser att 
en större grupp bör rådfrågas bör alternativa metoder så som enkätundersökningar eller 
kommunala folkomröstningar istället användas.   
 
Slutsats: Eftersom det inte är bestämt vilken fråga ett medborgarråd ska arbeta med  
är det svårt för förvaltningen att fastställa en lämplig storlek på rådet.   

3.2 Ämne 
 

Vilka frågor passar?  

I princip alla frågor kan diskuteras inom ramen för en medborgardialog. Det avgörande 
för frågors lämplighet är hur komplexa de är. Ju fler faktorer som påverkar en fråga 
desto större ansvar läggs på processledaren att bryta ned frågan i hanterbara delar, och 
att säkerställa att deltagarna ges god kunskap inför diskussionerna (för vidare diskussion 
om kunskap se avsnitt 3.3).  Det ställer ett stort krav på den kommunala organisationen 
att kunna precisera målformuleringar, förmedla kunskap om problematiken och att 
bjuda in olika grupper och åsikter till diskussionerna. 

Medborgarråden har använts för frågor som rört legalisering av marijuana, GMO-
märkning av livsmedel, skattesystem, valsystem, tillåtande av casinon, 
hyresregleringar, patientsäkerhet, utbildnings- och pensionssystemsreformer på 
delstatsnivå i USA. Frågorna var direkt kopplade till folkomröstningar. På Irland har 
medborgarråd använts vid ändring av äktenskapsregler och abort (också genom 
folkomröstningar) och i Korsholm i Finland handlade frågan om en 
kommunsammanslagning. Gemensamt för alla dessa exempel är att de har långtgående 
strukturella förändringar vilka också får stora konsekvenser på lång sikt. 
Medborgarrådets uppgift har varit att ta fram bra information till medborgarna inför en 
folkomröstning. Resultatet i folkomröstningen har i sin tur blivit underlag till de 
förtroendevalda.  

Processen i Utrecht skiljer sig en aning från de övriga. Medborgarrådet var betydligt 
större (150 deltagare i jämförelse med 20-24 i övriga fall) och målet var att ta fram en 
energiförsörjningsplan  för staden (där målet är 100% förnyelsebar energi 2030). Till 
skillnad från de övriga medborgarråden är slutprodukten inte juridiskt bindande utan 
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lämnades över till den kommunala förvaltningen att tolka. Eftersom målet är satt till 
2030 är det inte möjligt att utvärdera vilken effekt planen fått.  

Medborgarråd har tidigare används alltså för att gripa enstaka problem. Förutsättningen 
med metoden är ett aktivt arbete för att ta fram ett representativt urval, att gruppen ges 
tid och resurser (kompetens och ersättning) till att sätta sig in i en frågas problematik. 
Modellen används inte i dessa fall för att kontinuerligt utvärdera olika problem utan 
drivs som enskilda ”fristående” projekt. Varje fråga budgeteras, tillsätts, genomförs och 
utvärderas som en enskild process. En uppenbar svårighet med metoden är därför att 
upprätthålla en kontinuitet och kvalitet över tid. Med undantag för Oregon och Irland 
har medborgarrådet använts enbart en gång per politisk entitet.  

En viktig begränsning gällande frågors lämplighet är att man inte ska inleda dialog med 
medborgare om frågan som är föremål för diskussion inte går att påverka. En sådan 
dialog skapar inte förtroende eller ökad makt utan leder till misstro och skapar 
frustration.7  

Utifrån diskussionen ovan konstaterar förvaltningen att införandet av ett medborgarråd 
är en väldigt stor process som ofta initieras av att det finns en polariserande och/eller 
politiskt känslig fråga där politikerna valt att genomföra en folkomröstning. De frågor 
som har behandlats inom strukturen för ett medborgarråd är i princip alltid kopplade till 
lagstiftning, vilken kommunen har betydligt mer begränsade förutsättningar av att 
kunna förändra.8 Den utlösande faktorn för samtliga tidigare medborgarråd har varit 
frågan utifrån vilken man valt att skapa ett råd. Som belysts tidigare är det inte tydligt 
definierat vad ett råd skulle ha för syfte och mål eller vilken fråga som de 
förtroendevalda tänker sig att rådet ska hantera. Utan denna riskerar införandet av ett 
medborgarråd att ha negativa effekter på förtroendet i kommunen.  

Slutsats: Det är ännu inte tydligt vilken fråga ett medborgarråd skulle hantera i 
kommunen.  

Avgränsning  

Kommunen är enligt lag skyldig att samråda med invånare och grupper i olika frågor 
(se t.ex. minoritetslagen, skollagen och plan- och bygglagen). Kravet på samråd öppnar 
precis som andra former av medborgardialog för att kommunen ska kunna få in 
kunskaper från intressenter, men det kan också innebära begränsningar för utvecklandet 
av ett medborgarråd. Plan- och bygglagen ställer krav på att t.ex. översiktsplaner ska 
upprättas eller ändras i samråd med en bred krets av intressenter. Samrådskretsen 
preciseras till att kommunen ska ge kommunens medlemmar och enskilda i övrigt som 
har ett väsentligt intresse av förslaget ska ges tillfälle att delta i samråd.9 I 
detaljplanprocesser ska samrådskretsen bestämmas och redovisas, t.ex. genom utifrån 
en karta markera fastigheter som berörs.10 Regleringarna i Plan- och bygglagen innebär 
att vissa grupper särskilt pekas ut i vissa frågor (detaljplaner) medan den inte ger 
möjlighet till begränsning i andra (översiktsplaner). Samråd kan visserligen ha olika 

                                                           
7 SKL (2016) Vår tids stora omdaning  
8 Delstater på federal nivå kan stifta egna lagar och i Irland har medborgarråden använts på nationell nivå. 
Närmaste exemplet för Knivsta torde vara Korsholm där frågan var om kommunen skulle upphöra eller inte.  
9 Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 8 § 
10 Plan och bygglag (2010:900) 5 kap 8 § 
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former, men medborgarrådsmodellen tycks inte vara en lämplig metod för att 
genomföra samrådsprocesser på. Anledningen är att det slumpmässiga urvalet, om än 
rättvist i den meningen att det ger alla invånare lika stor sannolikhet att bli utvalda, 
diskriminerar de invånare som inte väljs ut (och hindrar dem från att delta i dialogen) 
vid översiktsplanprocesser. Åt andra hållet är medborgarrådsmodellen svår att använda 
för detaljplaner eftersom vissa grupper ges högre prioritet som intressenter, vilket 
förvränger representativiteten för kommunens invånare.  

Även om det inte finns en begränsning att genomföra olika typer av dialoger i samma 
fråga vore det problematiskt om olika medborgardialoger prioriterade olika. Visserligen 
finns inget krav på att kommunen måste följa rekommendationer i någon av 
processerna, men olika viljor sätter kommunen i ett dilemma där en dialogs vilja kan 
framstå som viktigare för kommunen.  

Slutsats: Ett medborgarråd bör vara tydligt avgränsat vad gäller ämne och fråga för 
att undvika att kommunen behöver hantera dubbla budskap.  

3.3 Organisering  
 

Ersättning 

Medborgarråd sker genom möten och har oftast varit organiserade över ett antal helger 
(mellan 2-3).  Medborgarråden är indelade i två faser. Den första delen är introduktion 
och inläsning. Representanterna sätts in i arbetsmetoder och träffar experter och 
förespråkare på båda sidor av frågan. Efter informationspassen ges möjlighet att ställa 
frågor och svar till experter och förespråkare. I den andra delen sammanställs, redigeras 
och färdigställs en slutlig produkt (rekommendationen). Deltagarna får ersättning för att 
delta. I Korsholm fick deltagarna 500 euro, samt mat- och reseersättning för att delta. I 
Utrecht fick deltagarna välja mellan 600 euros rabatt för energibesparingsåtgärder eller 
ett presentkort värt 300 euro. I Oregon fick deltagarna 150 dollar/dag samt boende, mat 
och ersättning för barnpassning.11 För att ligga på samma nivå skulle en ersättning på 
drygt 5000 kronor per deltagare krävas. Om vi räknar med att medborgarrådet 
sammanträder fyra dagar à åtta timmar, innebär det att timersättningen ungefär är 160 
kronor i timmen. Inom vård och omsorgskontoret finns riktlinjer för ersättning till 
brukarmedverkan. Enligt dessa får deltagarna 279 kr den första timmen och därefter 
räknas halvtimmar. Om kommunen ska lägga sig på samma ersättningsnivå skulle det 
innebära omkring 8900 kr per person. För att möjliggöra för fler grupper att delta bör 
kommunen också ta ställning till om annan ersättning t.ex. barnpassningsaktivitet i 
anslutning till rådet borde genomföras. I bilaga 2 finns en sammanställning av de 
beräknade kostnaderna för rådet. 

Kommunens egen erfarenhet kring medborgardialog är att fler deltar om de får 
ersättning för deltagandet.  Samhällsutvecklingsnämnden har haft framgång vid event 
där man bjudit på pizza och haft en hoppborg. Samtidigt är den ekonomiska ersättningen 
inte alltid avgörande för engagemanget. Fritid- och kulturkontoret menar att direkt 
inflytande och tydliga resultat också innebar ett större intresse inför arbetet med CIK.  

                                                           
11 Processen var fyra dagar så totalt 600 dollar.  
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Slutsats: Förvaltningen beräknar att genomförandet av ett medborgarråd är mellan 
205 000 till 365 000 kronor. Utöver uppskattningen tillkommer ytterligare kostnader i 
form av helgarbetande personal, ersättning till experter och moderator samt 
genomförandet av en informationskampanj.  

Tid 

Kommunens erfarenheter av medborgardialog visar att möten måste ligga på helger eller 
kvällstid för att människor ska kunna ta sig tiden att delta.  

Medborgarråden har genomförts under en ganska kort tidsperiod. Standard i 
medborgarråd tycks vara fyra dagar (två helger) per fråga. Förvaltningen har inte funnit 
anledning att ifrågasätta tidsramen, men noterar att det tillkommer kostnader om 
anställda ska tjänstgöra på helger. För att ha tid att genomföra ett medborgarråd krävs 
mycket tid, vilket troligen innebär att helger är det enda alternativet. Förvaltningen 
utesluter inte heller att vissa frågor skulle kunna behöva ha mer tid avhängigt frågans 
natur.  

Slutsats: Ett medborgarråd bör minst ha  två helger för att kunna genomföras vilket 
ökar kostnaderna.  

Form  

Från vissa kontor lyftes att medborgardialogsmodeller så som stormöten i kommunhuset 
kan vara avskräckande för vissa grupper. Av erfarenhet vet man att man möter nya 
grupper av invånare om man befinner sig utanför kommunhuset. Andra erfarenheter i 
kommunen är att  digitala metoder och att ”träffa folk på stan” har inneburit att man får 
feedback från nya grupper. Beroende på syftet med medborgardialogen kan det vara 
aktuellt att vidareutveckla medborgarrådsformen för att få bättre resultat.  

I Gislaveds kommun där man arbetat aktivt med medborgardialog i fem år har man 
lanserat ett initiativ med lokalsamtal där tjänstemän och politiker under mandatperioden 
har möten vid två tillfällen i elva av kommunens mindre bygder.12 I Botkyrka där man 
tidigare genomfört omkring fyra dialogforum per år har konceptet utvecklats till 
Botkyrkadialogen. Den största skillnaden är att Botkyrkadialogen har en egen budget 
att genomföra förslagen på, man genomför också flera dialoger inom samma stadsdel 
under en kortare tid. Formen för dialogen är situationsanpassad från stormöten, till 
möten där folk är på väg till jobbet, i köpcenter och på fritidsgårdar för att kunna möta 
fler människor.13  

Formen för rådet kommer att påverka viljan och engagemanget att delta hos vissa 
grupper. Det råder otydlighet i om det är kvalitativa mål (ökat deltagande från olika 
grupper) eller kvantitativa mål (fler former) som är det slutliga målet. I bilaga 1 tabell 1 
redovisas antalet som svarade att de var intresserade av att delta i råden i Utrecht och 
Korsholm. Bortfallet (antalet icke-svarande) är omkring 90-95%. Med ett sånt stort 
bortfall finns risken att stora grupper helt faller bort i urvalsprocessen (se diskussionen 
om representativitet i avsnitt 3.1).    

Slutsats: Förvaltningen vill belysa att formen bör anpassas för att ge bästa resultat. 

                                                           
12 Gislaveds kommun, lokalsamtal  
13 Botkyrka kommun, frågor och svar om Botkyrkadialogen 
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Kunskap 

För att medborgardialoger ska vara medskapande (nå inflytande-steget i 
delaktighetstrappan) krävs att processen är så inkluderande som möjligt med jämlika 
maktförhållanden och att problem och åtgärder definieras tillsammans med invånarna 
.14 I det ligger, som diskuterats tidigare, ett ansvar att finna metoder för att bjuda in 
svagare grupper och intressen i dialogen, men också att skapa goda förutsättningar för 
invånarna att kunna tillskansa sig kunskap och perspektiv på problematiken.  

Ett perspektiv från kommunens nuvarande arbete med medborgardialog är att det ofta 
uppstår situationer med mycket tyckande idag. Man ser samtidigt att det finns många 
verktyg för folk att ”tycka till om kommunen” men att människor sällan vill vara med 
och driva på en förändring. Andra kommuner lyfter en problematik med att 
budgetbegränsningar ger minskat handlingsutrymme att skapa förändringar: ”Vi lyssnar 
väldigt mycket i våra medborgardialoger, men i slutändan blir det mest en önskelista 
som någon annan bedömer. Det är budgetutrymmet som gäller och man har liksom inte 
något rejält inflytande.”15  

En viktig del i medborgarrådsmodellen är att deltagarna ges kunskap kring frågan innan 
själva dialogen börjar. Kunskapen förmedlas (ofta genom föreläsningar under första 
tillfället) både från oberoende experter och från förespråkare från båda sidor. I 
anslutning till föreläsningarna organiserades också frågestunder för medborgarrådet i 
Korsholm. I Utrecht organiserades en informationsmarknad där energiexperter, energi- 
och byggbolag samt universitetet fanns till hands att svara på frågor, föreläsa och delta 
i paneldiskussioner. Även i andra former av medborgardialog har kommuner tagit hjälp 
av föreläsare. Inför en medborgardialog om demensvård i Borås stad inleddes dialogen 
med en föreläsning av en sjuksköterska.   

Tekniskt sett går det att överväga andra metoder så som rapporter, informationsfilmer, 
webföreläsningar eller liknande. Förvaltningen är av åsikten att alternativa sätt för 
kunskapsinhämtning så som att själv läsa in sig på frågan medför ökad risk för bortfall 
eller till att skapa ojämlikhet i diskussionerna samt gör det väldigt svårt för kommunen 
att kontrollera. Det säkraste sättet att få ett jämlikt underlag är därför att kommunen 
ansvarar för informationsinsatser i samband med råden. Vilka experter och perspektiv 
som ska tas in blir avgörande för vilken fråga det är.  

Vid framtagandet av informationen är det också viktigt att tänka på att ”metoden” inte 
blir så genomtänkt att folk inte kan bilda sig en egen uppfattning. Allt för stort fokus på 
att förklara problematiken riskerarar att begränsa den lärande dialogen genom att 
förvaltningen snarare ”utbildar” deltagarna i någonting de anses bör veta. Forskare 
varnar för att människor genom den lärande dialogen förvandlas från politiska objekt 
till följsamma politiska subjekt.16 Återigen blir frågan om målet relevant för att kunna 
avgöra hur ett medborgarråd ska utformas – är målet att få in åsikter eller är det att t.ex. 
skapa en rekommendation. 
 
Slutsats: I nästan alla fall där medborgarna ska ges kunskap har utomstående experter 
använts.  

                                                           
14 SKL (2016) Vår tids stora omdaning 
15 SKL (2016) Vår tids stora omdaning s. 40 
16 SKL (2016) Vår tids stora samhällsordning 
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Vem leder arbetet? 

En central fråga blir vem som ska leda arbetet med medborgarrådet. I de fall där 
medborgarråd använts är det förvaltningen som planerat och bistått medborgarrådet. 
Den kommunala förvaltningen kan i likhet med ett ”sekretariat” bistå och underlätta 
arbetet (genom att t.ex. renskriva slutsatserna, svara på frågor osv.). Erfarenheter från 
medborgardialogsprocesser gör också gällande att kunskap och erfarenhet är viktiga 
egenskaper för den som leder processen. Processledaren kan inte förhålla sig ”neutral” 
till de målsättningar som satts upp för dialogen, men däremot är det oerhört viktigt att 
processledaren förhåller sig neutral till de konkreta resultat som dialogen producerar när 
det gäller åtgärdsprogrammens innehåll och utformning.17 Det är därför inte lämpligt 
att en förtroendevald eller en framstående person från förvaltningen leder diskussionen 
som moderator. I Korsholm leddes arbetet av en professor vid Åbo universitet (som 
samarbetade med kommunen för genomförandet).  

Slutsats: Förvaltningen bör bistå medborgarrådet i deras arbete men en erfaren 
neutral moderator.  

3.4 Tidsplan 
 
Att genomföra ett medborgarråd tycks vara en lång och tidskrävande process. I 
Korsholm pågick arbetet med rådet i nära ett år med planering, inbjudan, urval, 
genomförande och kommunicering av resultatet. I övriga fall har utredningen inte hittat 
underlag för att kunna bilda sig en uppfattning om hur långa processerna varit. Utifrån 
de frågor som politiken måste besluta om innan ett medborgarråd kan realiseras har 
förvaltningen inte möjlighet att presentera en tidsplan.  

  

                                                           
17 SKL (2016) Vår tids stora omdaning 
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3.5 Resultat 
 
Resultat  

Utredningen kan inte ta ställning till vilket resultat medborgarrådet ska ha eftersom det 
inte är tydligt vad målet med medborgarrådet ska vara. Det är viktigt att ha en 
uppfattning kring hur konflikter och meningsskiljaktigheter ska lösas inom dialogen. En 
fördjupning  kring det finns i Hellquist och Westin (2019) Medborgardialog om 
konfliktfyllda samhällsfrågor – konsensus, agonism eller mobilisering. Det finns en risk 
att hela processen i förberedelsearbetet blir så genomtänkt och utstuderade för att alla 
ska komma till tals medan ingenting av värde blev sagt och ingen förändring kommer 
ske.18 Det är också viktigt att tydliggöra vad målet för medborgarrådet är och inom 
vilket mandat rådet kan verka.  

Vid genomförandet av medborgardialoger är det viktigt att det fastställs på vilket sätt 
som återkoppling ska ske både till de som deltagit och till allmänheten. Om det inte sker 
på ett tydligt sätt och att mål och möjligheterna inte har tydliggjorts i förväg finns en 
stor risk att misstroendet ökar vilket skulle motverka syftet med att genomföra 
medborgarråd. Det är också viktigt att det i återkopplingen motiveras från 
beslutsfattarna hur de ser på frågan och vilken bedömning som gjorts.19 Dessa principer 
gäller oavsett vilken typ av medborgardialog som genomförs. 

Slutsats: De förtroendevalda bör ta fram realistiska mål som går att genomföra.  

Återkoppling  

Knivsta kommun deltog för ett par år sedan i ett forskningsprojekt kallat MedPlats för 
att stärka dialogen med medborgare i samhällsplaneringen. Utifrån resultaten visade det 
sig att deltagarna inte var missnöjda med möjligheten till deltagande eller beslutet. 
Däremot upplevde man att de åsikter man framfört hade släppts och att man saknade 
svar på de frågor man ställt. En av de viktigaste slutsatserna kring arbetet med 
förbättrade dialoger blev därför att deltagarna fick återkoppling på sina åsikter och att 
mål och möjligheter tydligt definierades. Resultatet var att deltagarna upplevde det som 
att kommunen inte hade lyssnat på dem och att deltagandet inte hade spelat någon roll.  

Slutsats: Kommunen bör säkerställa att deltagare och kommuninvånarna ges 
återkoppling på processen och de åsikter som framförs vid dialoger.  

4. Slutsats 
 
Kommunen har ett  sjunkande förtroende och känslan av inflytande i kommunen. Det 
är därför bra att kommunen ser över nya sätt för delaktighet. Utmaningen blir dock att 
hitta verktyg som är effektiva både vad gäller kommunens resursanvändning och 
genom att medborgarinflytande också leder till förändring och inflytande.  
 
Att införa ett medborgarråd likt det i Utrecht är en möjlig lösning, men frågan är om det 
är en modell som Knivsta har användning för. Som utredningen visar har medborgarråd 

                                                           
18 SKL (2016) Vår tids stora omdaning 
19 SKL (2013) Medborgardialog som del i styrprocessen 
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nästan uteslutande använts inför folkomröstningar. I diskussionerna med de 
förtroendevalda som arbetar med frågan har förvaltningen dock inte uppfattat att det är 
det de förtroendevalda vill göra. Förvaltningen vill därför att de förtroendevalda 
ytterligare förtydligar om avsikten är att modellen ska användas inför folkomröstningar 
i kommunen eller om de förtroendevalda tänkt sig en modell för andra typer av frågor. 
I övrigt finns Utrecht, vars modell också kritiserats, bl.a. för att 
energiförsörjningsplanen är för vagt definierad, att den är icke-bindande och vars 
effekter inte kan utvärderas förrän 2030.  
 
De medborgarråd som studerats är uppbyggt kring en specifik fråga. Att införa ett 
permanent råd är därför svårt. Som tidigare nämnts går det inte att ytterligare precisera 
formen för medborgarrådet innan frågan är fastställd. Om det inte görs innan ett 
medborgarråd introduceras, riskerar uppdraget att bli otydligt, ostrukturerat, icke-
representativt eller att rådet producerar oanvändbara rekommendationer vilket i sin tur 
riskerar att minska förtroendet för kommunen ytterligare. Det finns också en risk att 
rådet överlappar andra typer av medborgardialoger som samrådsprocessen om rollen 
inte tydligare definieras. Ett medborgarråd kan inte heller innebära att övriga 
medborgare inte får tycka till i frågor, därför ser förvaltningen också att alternativa 
former till medborgarrådet måste skapas (eftersom det inte är fritt att delta). Den 
administrativa bördan för förvaltningen kommer att öka om det införs parallella 
processer, och det kan uppstå problem för politiker om olika medborgardialoger ger 
olika resultat.  
 
Kommunen har precis infört ett naturvårdsråd och lanserat Knivstaförslaget som två 
åtgärder för att stärka medborgardialogen. Samtidigt finns sedan tidigare  
medborgardialoger som kommunen också använder. Att fler metoder testas är bra men 
samtidigt måste de utvärderas och analyseras så kommunen också kan använda den 
input som inhämtas på ett vettigt sätt. Att lägga till fler uppgifter kan intuitivt tyckas 
öka delaktigheten genom fler ”kanaler”, men delaktigheten ökar inte om enbart samma 
människor deltar. Om andelen individer som deltar inte ökar finns en risk att fler 
processer till ett sämre arbete genom bristande resurser. Om kvaliteten försämras finns 
en stor risk att förtroendet för kommunen skadas samtidigt som det är oerhört svårt att 
dra tillbaka en ”rättighet” när den skapats. 
 
Utredningen pekar på att det finns svårigheter i att direkt använda sig av medborgarråd 
i Knivsta dels eftersom en otydlig målsättning gör metoden svår att utvärdera, dels 
eftersom modellen måste preciseras ytterligare kring vilka som deltar och hur 
överlappningar med andra dialogformer undviks.  
 
Innan kommunen inför ett medborgarråd bör kommunen istället utvärdera de 
delaktighetformer som finns och skapa principer för medborgardialog vilka idag 
saknas20 för att säkerställa att de kanaler som finns också används på ett effektivt sätt. I 
samarbete med de förtroendevalda skulle förvaltningen kunna ta fram bättre verktyg för 
politikerna att föra medborgardialog på. En stärkt kvalitét i dialogen är enligt 
förvaltningen mer trolig att leda till ökat förtroende snarare än fler och mer olika 
medborgardialogformer.    

                                                           
20 Uppföljning av medborgardialogen i Knivsta kommun 
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Bilaga 1: Exempel på rådets storlek och fördelning utifrån 
befolkningsstatistik  
 
Siffrorna är hämtade från uppgifter från Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik för 
2018 samt folkbokföringsuppgifter framtagna inför EU-valet 2019-03-04. Eftersom 
uppgifterna kommer från två olika mätpunkter och alla personer över 18 år inte har 
rösträtt kan avvikelser förekomma.  
 
Tabell 1 redovisar storleken på urval för inbjudan, antal svarande som ville delta och den 
slutliga storleken för medborgarrådet för Utrecht och Korsholm samt hur stort urval 
Knivsta behöver för att uppnå lika stor representativitet. Bortfallet (antal svarande) i 
Knivsta går inte att fastställa men erfarenheten visar att bortfallet är omkring 90-95%.  
 
Tabell 1: Medborgarråds storlek i förhållande till befolkningen  
 

Ort Utrecht Korsholm Knivsta/Utrecht Knivsta/Korsholm 
Befolkning 
(st.) 

334 
176 

19 384 18 720 18 720 

Urvalsstorlek 
(st.) 

10 000 1 400 560 1 346 

Antal 
svarande (st.) 

1 000 73   

Storlek på 
medborgarråd 
(st.) 

200 24 12 24 

 
Tabell 2: Medborgarrådets sammansättning utifrån ålder (samtliga invånare) 
 

Ålder Antal Andel Antal 
platser 
(24) 

Antal 
platser 
(12) 

x < 
18 

6 149 32 % 7 4 

18-
29 

2 203 11 % 3 1 

30-
49 

5 061 27 % 7 3 

50-
64 

2 825 15 % 4 2 

x > 
65 

2 482 13 % 3 2 

Total 18 
720 

98 % 24 12 

 
Tabell 2 tar inte hänsyn till kommuninvånarnas mognad. Det finns argument för att öka 
delaktigheten i kommunen genom att öppna upp möjligheter för barn, inte minst eftersom 
frågor som diskuteras inom medborgarråd har långtgående konsekvenser och att barn till 
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skillnad från vuxna inte kan uttrycka sin åsikt genom val. Samtidigt finns det argument emot 
kopplade till möjlighet att formulera och uttrycka åsikter, samt undvika risken att ”vuxna” 
i rådet påverkar barnens åsikter.  
 
Tabell 3: Medborgarrådets sammansättning utifrån ålder (endast röstberättigade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3 visar fördelningen där personer utan rösträtt har tagits bort. Då barn tas bort 
gynnar det den äldsta delen av befolkningen vars representation ökar mest.  
Bland de röstberättigade är könsfördelningen 6289 män och 6282 kvinnor vilket innebär 
att könsfördelningen är i princip 50/50.  
 
Tabell 4: Medborgarrådets sammansättning utifrån boendedistrikt  
 

Valdistrikt Antal Andel Antal 
platser (24) 

Antal 
platser 
(12) 

Boängen 906 7,2 % 2 1 
Gredelby 1097 8,7 % 2 1 
Husby-
Långhundra 

894 7,1 % 1 1 

Lagga-
Långhundra 

1255 9,9 % 3 1 

Norra Alsike 952 7,5 % 1 1 
Sågen 690 5,4 % 1 0 
Södra Knivsta  1311 10,4 % 3 2 
Tallbacken 880 7 % 1 1 
Vassunda 1024 8,1 % 2 1 
Vrå 1118 8,9 % 2 1 
Västra Knivsta 1155 9,1 % 2 1 
Östra Knivsta 1289 10,2 % 3 1 
Total 12571 100 % 24 12 

 

Ålder Antal Andel Antal 
platser 
(24) 

Antal 
platser 
(12) 

18-
29 

2 203 17,5 
% 

4 2 

30-
49 

5 061 40 % 10 5 

50-
64 

2 825 22,5 
% 

5 3 

x > 
65 

2 482 20 % 5 2 

Total 12 
571 

100 
% 

24 12 
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Valdistrikten är inte konstruerade utifrån om personen bor centralt eller perifert i 
kommunen utan fastställs för att vara ungefär lika stora och utifrån närhet till lämplig 
lokal. Därmed är valdistrikten ett lokaliseringsverktyg med vissa brister.  
 
Tabell 5: Medborgarrådets sammansättning utifrån boendeort 
 
Boendeort Andel Antal platser 

(24) 
Antal platser 
(12) 

Knivsta 40 % 9 5 
Alsike 30 % 8 4 
Utanför 
centralorten 

30 % 7 3 

Total 100% 24 12 
 

Vill man förenkla modellen ytterligare skulle man kunna hävda att ca 40 % av invånarna bor 
inom centralorten Knivsta, 30 % bor i Alsike och resten av befolkningen bor utanför 
centralorterna. Av de som bor utanför centralorten bor ca 1/3  sydväst om Knivsta (mot Håbo 
och Sigtuna kommun) medan 2/3 bor öster om Knivsta mot Norrtälje kommun.  
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Bilaga 2: Ekonomiska uppskattningar  
 

Eftersom många frågor rörande medborgarrådet inte har kunnat lösas har enbart grova 
uppskattningar på kostnader för rådet varit möjliga att göra. För 2019 finns 400 000 kr avsatt 
för införandet av ett medborgarråd.  
 
Givet att rådet skulle ha en liknande modell som de övriga skulle deltagarna få en ersättning 
på 5 000 kr. Beroende på rådets storlek skulle kostnaden för ersättning ligga mellan 60 000-
120 000 kr. I den summan finns inte annan typ av ersättning så som mat- och 
transportersättning inräknad. Om ersättningsnivån ska vara densamma som för 
brukarmedverkan (som används i kommunen) blir ersättningen 8 900 kr per person vilket 
motsvarar kostnader på 100 000- 215 000 beroende på antalet deltagare. Genomförandet av 
medborgarrådet i Utrecht kostade cirka 4 miljoner. Ungefär en fjärdedel av kostnaderna var 
ersättning till deltagarna.  
 
Kostnaden för att skicka brev till 1 400 slumpvis valda invånare (som i Korsholm) ligger 
på mellan 5 000-10 000 kr för ett utskick.  
 
För att administrera, planera och delta i rådet uppskattas arbetet kräva 25 % av en 
heltidsanställning under projekttiden. Lönekostnaden blir därmed omkring 140 000 kr/år.  
 
Att genomföra ett medborgarråd bedöms åtminstone kosta mellan 205 000 kr (billigast 
uppskattningarna, 12 deltagare) till 365 000 kr (dyraste uppskattningarna, 24 deltagare) för 
varje genomförande. Den medelsnittliga kostnaden mellan båda utfallen är 285 000 vilket 
innebär att 115 000 kr finns kvar för att täcka övriga kostnader. Utöver dessa kostnader 
tillkommer personalkostnader för arbete på en helg, ersättning till experter och en 
informationskampanj vilket ökar kostnaderna.   



Sida 1 av 3 

 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2019/379 
Ekonomichef 2019-04-26   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

 
Ansökan om investeringsmedel från samhällsutvecklingsnämnden 
för ureahygieniseringsanläggning  
KS-2019/379 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att bevilja 1 580 000 kr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel 2019 för 
projektet etablering av ureahygieniseringsanläggning. 

Sammanfattning  
Samhällsutvecklingsnämnden ansöker om investeringsmedel för etablering av en 
ureahygieniseringsanläggning. Projektet startade 2018 men har fördröjts och slutförs tunder 
2019. Behovet är 1580 000 kr och föreslås beviljas från kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel. 

Bakgrund 
Samhällsutvecklingsnämnden var under verksamhetsåret 2018 beviljade investeringsmedel 
för projektet ureahygieniseringsanläggning. Upphandling och implementering av 
anläggningen har fördröjts och det har medfört att projektet inte slutfördes under 2018.  
Projektet delfinansieras av länsstyrelsen genom ett LOVA-bidrag. Initialt var bidraget beviljat 
fram till 2019-01-01, under hösten beslutade länsstyrelsen att förlänga projektet till och med 
2019-11-15 (Dnr 501-7664-2017).  Bidraget uppgår till 1 580 tkr. 
Eftersom projektet inte blev slutfört saknas den kommunala medfinansieringen eftersom 
investeringsmedlen var beviljade till 2018-12-31.  

Förslaget är att bevilja investeringsmedel så projektet kan slutföras enligt tidigare beslut. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Genomförandet av projektet innebär kostnader för avfallskollektivet (taxefinansierat). 
Projektet erhåller 50 % av projektkostnaden via Länsstyrelsen i form av LOVA-bidrag. 
Kostnaden för behandling av toalettvattnet från slutna tankar i Käppala reningsverk är idag 
85 kr/m3. Driftskostnaden för återföringssystemet bedöms vara i samma storleksordning, 
eller endast något högre, och kommer endast att ha en försumbar eller marginell påverkan 
på avfallskollektivets kostnader.  
Kommunstyrelsen har 10,5 miljoner kronor till förfogande under kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel, om förslaget beviljas medel återstår 8,9 miljoner kronor. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Tomas Colm, Avfallschef 
Edvin Johansson, förvaltningsekonom 
Jessica Firberg, systemekonom 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

tet gäller utökade investeringsmedel för en ureahygieniseringsanläggning och har ingen 
påverkan på barn. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Tomas Colm Datum SUN 2019/108 
Avfallschef 2019-02-12   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden   
 
 

Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel 
SUN 2019/108 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta  
att bevilja 1 580 tkr från KS ofördelade investeringsmedel till samhällsutvecklingsnämnden 
för etablering av ureahygieniseringsanläggning. 

Sammanfattning  
Samhällsutvecklingsnämnden var under verksamhetsåret 2018 beviljade investeringsmedel 
för projektet ureahygieniseringsanläggning. Upphandling och implementering av 
anläggningen har fördröjts och det har medfört att projektet inte slutfördes under 2018. 
Projektet delfinansieras av länsstyrelsen genom ett LOVA-bidrag. Initialt var bidraget beviljat 
fram till 2019-01-01, under hösten beslutade länsstyrelsen att förlänga projektet till och med 
2019-11-15 (Dnr 501-7664-2017).   

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har möjlighet att omfördela investeringsmedel vid behov. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Genomförandet av projektet innebär kostnader för avfallskollektivet. Projektkostnaden för 
framtagande av ett system för återföring av toalettvatten från slutna tankar har beräknats till 
ca 3 160 000 kr, av vilket ca 205 000 kr är för förvaltningens egen arbetstid (bilaga 1, 
projektbudget). Projektet är beviljat 1 580 tkr (50% av projektets budget) av Länsstyrelsen i 
form av ett LOVA-bidrag, bidraget är beviljat till och med 2019-11-15. 
 
Kostnaden för behandling av toalettvattnet från slutna tankar i Käppala reningsverk är idag 
85 kr/m3. Driftskostnaden för återföringssystemet bedöms vara i samma storleksordning, 
eller endast något högre, och kommer endast att ha en försumbar eller marginell påverkan 
på avfallskollektivets kostnader.  
Anläggningens avskrivningskostnad beräknas på 15 år viket vid en konstant internränta på 
1,75% ger en genomsnittlig årskostnad om 120 080 kr.  
Vid en ränta om 1,75% - 2,5% blir den genomsnittliga årskostnaden 125 610 kr.  
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Avfallschef 
Förvaltningsekonom 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Beslutet gäller utökade investeringsmedel för en ureahygieniseringsanläggning. 

 
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  

 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

 
 

 
 
 

Bilaga 2: Budget för projektet ”System för återföring av 
toalettvatten från slutna tankar till åkermark” 
Hygieniserings- och förbehandlingsanläggning 
Nedan följer en beräkning av anläggningskostnaderna för hygieniseringsanläggningen. 
      
Benämning Enhet Mängd à-pris Summa 
Urschaktning vegetationsytor t=200mm, 1600m2 inkl. 
trädfällning         
Bandburen grävmaskin >16ton tim 32 950 30 400 
Anläggningsarbetare tim 32 500 16 000 
Transportbil tim 8 191 1 528 
Lastväxlare 4-axlig tim 18 876 15 768 
Ris & löv st 8 750 6 000 
Stubb ton 6 1 000 6 000 
Motorsågsutrustning bd 4 1 500 6 000 
      TOTALT 81 696 
Jordschakt t=200mm-1000mm, 700m2         
Bandburen grävmaskin >16ton tim 32 950 30 400 
Anläggningsarbetare tim 32 500 16 000 
Transportbil tim 8 191 1 528 
Lastbil+släp tim 38 1 314 49 932 
Tipp Schaktmassor (Ej vetskap om karaktär gällande 
material) ton 640 100 64 000 
      TOTALT 161 860 
Jordsten/bergschakt/skut t=1000mm-2100mm, 550 m2         
Bandburen grävmaskin >16ton tim 32 950 30 400 
Anläggningsarbetare tim 32 500 16 000 
Transportbil tim 8 191 1 528 
Lastbil+släp tim 40 1 314 52 560 
Tipp Schaktmassor (Ej vetskap om karaktär gällande 
material) ton 700 100 70 000 
      TOTALT 170 488 
Dräneringrör 300m inkl. dräneringsbrunn med sandfång         
Bandburen grävmaskin >16ton tim 40 950 38 000 
Anläggningsarbetare tim 40 500 20 000 
Transportbil tim 8 191 1 528 
Lastväxlare 4-axlig tim 32 876 28 032 
DVB 400*110 PP H=2000 70L sandfång st 1 1 500 1 500 
Tillbehör böjar m.m st 1 2 500 2 500 
Dränrör 110/138 m1 250 20 5 000 



 
 

 
 

Makadam 11/16 ton 120 200 24 000 
Vibb 700kg bd 4 206 824 
Vibb <100 kg bd 4 155 620 
Geotextil Klass N 2. l-900m2 m2 250 6 1 500 
      TOTALT 123 504 
Förstärkningslager 550m2*0,4m inkl. geotextilduk         
Bandburen grävmaskin >16ton tim 32 950 30 400 
Anläggningsarbetare tim 32 500 16 000 
Transportbil tim 4 191 764 
Lastbil+släp tim 18 1 314 23 652 
Geotextil Klass N 2. l-900m2 m2 350 6 2 100 
Förstärkningslager 0/90 ton 225 100 22 500 
Dynapac Vält >7ton bd 4 2 500 10 000 
      TOTALT 105 416 
Bärlager 550m2*0,20m         
Bandburen grävmaskin >16ton tim 18 950 17 100 
Anläggningsarbetare tim 18 500 9 000 
Transportbil tim 6 191 1 146 
Lastbil+släp tim 12 1 314 15 768 
Bärlager 0/32 ton 110 100 11 000 
Dynapac Vält >7ton bd 2 2 500 5 000 
      TOTALT 59 014 
Makadam 11/16 550m2*0,1m inkl. XPS         
Bandburen grävmaskin >16ton tim 24 950 22 800 
Anläggningsarbetare tim 24 500 12 000 
Transportbil tim 6 191 1 146 
Lastbil+släp tim 12 1 314 15 768 
Makadam 11/16 ton 70 122 8 540 
Sundolitt AB XPS300SL 585*1185*100 m2 300 115 34 500 
Vibb 700kg bd 3 206 618 
Vibb <100 kg bd 3 155 465 
      TOTALT 95 837 
Markarbeten körplatta 8m*10m         
Bandburen grävmaskin >16ton tim 32 950 30 400 
Anläggningsarbetare tim 32 500 16 000 
Transportbil tim 8 191 1 528 
Lastväxlare 4-axlig tim 12 876 10 512 
Förstärkningslager 0/90 ton 40 59,5 2 380 
Bärlager 0/32 ton 25 69,5 1 738 
Makadam 11/16 ton 15 122 1 830 
Sundolitt AB XPS300SL 585*1185*100 m2 80 115 9 200 
Vibb 700kg bd 4 206 824 
Vibb <100 kg bd 4 155 620 



 
 

 
 

      TOTALT 75 032 
Återfyllning mot väggelement med makadam och 
jordschaktmassor         
Bandburen grävmaskin >16ton tim 26 950 24 700 
Anläggningsarbetare tim 26 500 13 000 
Transportbil tim 6 191 1 146 
Lastväxlare 4-axlig tim 10 876 8 760 
Makadam 11/16 ton 100 122 12 200 
Vibb <100 kg bd 3 155 465 
Vibb 700kg bd 3 206 618 
      TOTALT 60 889 
Vägtrumma i dike vid infart ca 24m         
Bandburen grävmaskin >16ton tim 32 950 30 400 
Anläggningsarbetare tim 32 500 16 000 
Transportbil tim 8 191 1 528 
Vibb <100 kg bd 4 155 620 
Vibb 700kg bd 4 206 824 
Stenmjöl 0/8 ton 50 100 5 000 
Lastväxlare 4-axlig tim 10 876 8 760 
Ultraribbrör 300mm*3000mm st 12 1 500 18 000 
      TOTALT 81 132 
Uppbyggnad av körbana inkl. in- och utfart 1285m2         
Bandburen grävmaskin >16ton tim 32 950 30 400 
Anläggningsarbetare tim 32 500 16 000 
Transportbil tim 8 191 1 528 
Lastbil+släp tim 24 1 314 31 536 
Bärlager 0/32 ton 180 100 18 000 
Bergkross 0/16 ton 120 105 12 600 
Dynapac Vält >7ton bd 4 2 500 10 000 
      TOTALT 120 064 
Återställning, avstädning m.m         
Hjulburen grävmaskin inkl. kärra tim 24 870 20 880 
Anläggningsarbetare tim 24 500 12 000 
Transportbil tim 3 191 573 
Lastväxlare 4-axlig tim 12 876 10 512 
Avstängningsmaterial såsom skyltar och byggstängsel 200m st 1 20 000 20 000 
Elverk/dieselverk bd 20 500 10 000 
Vattentank M.F bd 20 200 4 000 
      TOTALT 77 965 
Arbeten för gödselbrunn         
Offert betongarbeten platta på mark för behållare inkl. 
material och påslag st 1 300 000 300 000 
A-betong behållare(väggelement inkl. resning) och tak(inkl. 
montering) inkl. AL 10%+EA12% st 1 554 400 554 400 



 
 

 
 

          
      SUMMA 2 067 297 
 
Nedan följer en beräkning av kostnaderna för förbehandlingsanläggningen. 
Mobil processanläggning för hygienisering av källsorterat 
toalettavfall, färdiginstallerad Enhet Mängd à-pris Summa 

Lastväxlarcontainer rostskyddad med epoxi på insidan, 
stege, fallskydd, luckor och anslutningar. Bruttovolym  45 
m³, nettovolym 40 m³. st 1 562 500 562 500 

   SUMMA 562 500 
 
I priset för förbehandlingsanläggningen ingår: 

• 2 st skärande pumpar, ventiler och anslutningar 
• 1 st omrörare 
• 1 st självrensande grovsil med anslutning för vakuumtömning 
• Utrustning till doserpump för urea inkl. slangar och automatisk manövrering 
• Slangar och kopplingar för transport till lager, max 10m pumpsträcka. 
• Elskåp klart att ansluta med 16A europakoppling, styrsystem för process. 
• Manual. 
• 10 tim support. 

Egen tid 
Nedan följer en uppskattning av den arbetstid som kommunens tjänstepersoner ska lägga på 
projektet. Antalet timmar är rejält nerskalat då det här projektet pågått sedan tidigare och det 
mesta gjordes i ett tidigare projekt som saknade tillräckligt ekonomisk täckning. 
 

1. Uppstart och projektplanering, projektledning: ca 16 h 
2. Ansvar och organisation: ca 30 h 
3. Framtagande och genomförande av kommunikationsplan: ca 80 h 
4. Certifiering enligt SPCR 178: ca 20 h 
5. Utformning och projektering av anläggning: ca 16 h 
6. Upphandling av anläggningsarbete: ca 16 h 
7. Byggande av anläggning: ca 24 h 
8. Drifttagning av anläggning: ca 40 h 
9. Plan för fler kretsloppsanpassade enskilda avlopp: ca 68 h 
10. Slutrapportering: ca 32 h. 

 
Totalt ca 342 h, dvs. 205 200 kr (räknat på 600 kr/h). 

Övriga kostnader 
Nedan följder en uppskattning av projektets övriga kostnader:  

• Anmälan miljöenheten: ca 4 000 kr 
• Provtagning: ca 10 000 kr 
• Konsultarvoden byggledning, utformning av systemet: ca 250 000 kr 
• Konsultstöd certifiering enligt SPCR 178: ca 40 000 kr 



 
 

 
 

• Informationsmaterial etc: ca 10 000 kr 
• Övrigt (fika, invigning etc): ca 6 000 kr 

   
Totalt: ca 320 000 kr. 

Totalbudget och finansiering 
Projektets totala kostnader beräknas till 3 160 000 kr, varav: 

• 1 580 000 kr söks som LOVA-bidrag 
• 1 580 000 kr finansieras av Knivsta kommun 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Stina Desroses Datum KS-2019/359 
Allmänutredare 2019-04-26   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning – 
Tobakslagen, Allmänna ärenden, juridik, HR-ärenden, Kultur och 
fritid  
KS-2019/359 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att från och med den 1 juli 2019 revidera kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
förslaget i beslutshandling daterad 2019-04-26. 

Sammanfattning  
Från och med 1 juli 2019 införs en ny tobakslag, Lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088). Anpassningar i delegationsordningen behöver göras utifrån den nya 
lagstiftningen. Det är även mindre ändringar som behöver göras i avsnitt 1, 4 och 8, 
Allmänna ärenden, juridik, HR-ärenden respektive Kultur, fritid och bibliotek. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades senast den 25 februari 2019, § 38. Med 
anledning av ny lagstiftning behöver anpassningar göras i delegationsordningen. I samband 
med dessa förändringar görs även mindre förändringar inom områdena Allmänna ärenden, 
juridik, HR-ärenden samt Kultur och fritid. Förslag på ändringar i delegationsordningen 
återfinns i bifogad beslutshandling. 

Ny tobakslag 
Riksdagen beslutade den 12 december 2018 att från och med den 1 juli 2019 införa en ny 
tobakslag, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Kortfattat innebär 
lagförändringen att det istället för att det räcker att anmäla tobaksförsäljning till kommunen 
krävs att en handlare beviljas ett av kommunen utfärdat tobakstillstånd för att få sälja sådana 
varor.  
Under en övergångsperiod kommer Tobakslag (1993:581) att finnas kvar parallellt med den 
nya tobakslagen. Handläggning och tillsyn enligt den nuvarande tobakslagen kvarstår en 
period. Förvaltningen bedömer därför att befintliga delegationer avseende nuvarande 
tobakslag bör bibehållas fram till att lagen upphör att gälla. Förvaltningen återkommer med 
information när det är dags att återkalla delegationer enligt Tobakslag (1993:581).  
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Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att endast vara 
anmälningspliktiga men överförs från tidigare Lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425) till Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). 
Genom att anta föreslagna ändringar beslutar kommunstyrelsen att från och med den 1 juli 
2019 fastställa delegationer enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt att 
återkalla befintliga delegationer utifrån Lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare (2017:425).  
I de fall då delegation sker på olika nivåer beror det på att åtgärderna är mer eller mindre 
ingripande. Mer ingripande åtgärder har som regel inte delegerats till handläggarnivå.   

Allmänna ärenden, juridik 
Avsnitt 1 behandlar allmänna ärenden, juridik. Punkt 1.9 har i förslaget justerats för att 
tydliggöra att beslut om att avvisa för sent inkomna överklaganden av beslut fattade av 
utskott också rättidsprövas av jurist, och inte av utskottet. 

HR-ärenden 
I avsnitt 4 i delegationsordningen, HR-ärenden, görs en ändring i en av de kommentarer som 
hör till avsnittet. I kommentaren i nuvarande delegationsordning hänvisas till särskild 
delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter. Beslut i arbetsmiljöfrågor regleras i särskild 
riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter, vilket tydliggöras genom att ändra 
kommentaren enligt förslaget i beslutshandlingen. 

Kultur, fritid och bibliotek 
Avsnitt 8 behandlar områdena kultur och fritid. Punkt 8.1 har justerats för att tydliggöra 
beslutsgången för bidrag till föreningar och civilsamhälle.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt.  

Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet påverkar inte barn. Kommunstyrelsens delegationsordning är ett internt 
styrdokument som avser nämndens och dess förvaltnings arbetsfördelning. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



     
    

 

Handläggare     Rapport     Diarienummer 
Stina Desroses     Datum     KS-2019/359 
Allmänutredare    2019-04-26 
 

 
Förslag till beslut 

Att följande ändringar förs in i kommunstyrelsens delegationsordning från och med den 1 juli 2019: 

 

Avsnitt 1 
 

 ÄRENDE  Lagrum/annan 
bestämmelse  Delegat/kommentar 

1.9 Beslut att avvisa överklagande som inte kommit in i rätt tid*  
a) om beslut fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

eller kommunstyrelsens utskott 
b) om beslut fattats på delegation  

24 § FL, 13 kap 1-2 3 §§ 

PBL m.fl. 

 

 
a) Jurist  
b) Handläggare  

 

* Rättidsprövning som kommer fram till att överklagandet kommit in i rätt tid är inte delegation utan verkställighet.  

 

Avsnitt 4 
Kommentaren; Beslut i arbetsmiljöfrågor regleras i särskild delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter Knivsta kommun byts ut mot; Beslut i 
arbetsmiljöfrågor regleras i särskild riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Knivsta kommun.  

 



     
    

 

Avsnitt 8 
 

 ÄRENDE  Lagrum/annan 
bestämmelse  Delegat/kommentar 

8.1 Beslut om bidrag till föreningar/civilsamhälle 
a) upp till tre prisbasbelopp  
b) över tre prisbasbelopp 
c) vid ansökningar gällande särskilda 

ändamål/omständigheter utanför ordinarie bidragsmodell 

  
a) Ansvarig handläggare 
b) KSKuFU 
c) KSKuFU 

 

Avsnitt 9 
 

 ÄRENDE  Lagrum/annan 
bestämmelse  Delegat/kommentar 

 Tobakslag (1993:581)   

9.15 Beslut att meddela föreläggande eller förbud 20, 20a §§ TL Handläggare 

9.16 Besluta om nedsättning av avgift eller avgiftsbefrielse (när särskilda 
skäl föreligger, exempelvis när en verksamhet upphör) 

19 b § TL Handläggare 

9.17 Beslut i fråga om avskrivning av tillsynsärende  Handläggare 

9.18 Beslut i fråga om omhändertagande av tobaksvara 21 § TL Handläggare 

 Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare   

9.19 Beslut att meddela föreläggande eller förbud 31, 34 §§ Handläggare 

9.20 Beslut i fråga om avskrivning av tillsynsärende  Handläggare 

 Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)   

9.19 Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detaljhandlare* 5 kap 3 § Handläggare 

9.20 Beslut att avslå ofullständig ansökan 5 kap 1 § Handläggare 



     
    

 

9.21 Beslut att avslå ansökan 5 kap 1 § KSAU 

9.22 Beslut om sanktioner 
a) Föreläggande 
b) Förbud 
c) Vite 

7 kap 9 §  
a) Handläggare 
b) KSAU 
c) KSAU 

 

9.23 Beslut att återkalla tillstånd om tillståndet ej längre utnyttjas 7 kap 10 § p 1 Handläggaren 

9.24 Beslut att återkalla tillstånd 7 kap 10 § p 2–3  KSAU 

9.25 Besluta att meddela varning 7 kap 11 § Förvaltningschef 

9.26 Beslut att meddela föreläggande eller förbud, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare  

7 kap 12 § Handläggare 

9.27 Beslut att meddela varning eller försäljningsförbud, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

a) Varning 
b) Försäljningsförbud 1-7 dagar 
c) Försäljningsförbud 8 dagar eller längre 

 

7 kap 13 §  
 

a) Förvaltningschef 
b) Förvaltningschef 
c) KSAU 

 

9.28 Beslut att förena föreläggande eller förbud med vite 7 kap 15  § KSAU 

9.29 Beslut att begära polishandräckning 7 kap 19 § Handläggare 
 

* Notera att beslut att bevilja försäljningstillstånd för partihandlare inte är delegerat och beslutas således av kommunstyrelsen.  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Eric Eriksson Datum KS-2019/393 
Enhetschef Kontaktcenter 2019-04-29   
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 

Ändrat tillstånd av befintligt serveringstillstånd Monkeymountain 
Brewery AB att utöka med uteservering 
KS-2019/393 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja 
Monkeymountain Brewery AB, 559019-6738, ändrat serveringstillstånd till allmänheten 
gällande starköl, vin och spritdrycker på uteserveringen. Enligt kommunens riktlinjer får 
servering ske under perioden 1 april till den 30 september mellan kl. 11.00 - 01.00. Detta får 
ske enligt ansökan på en yta om 10,4 kvm alla dagar i direkt anslutning till den befintliga 
lokalen i entréplanet, i vilken serveringstillstånd tidigare beviljats enligt beslut i 
Kommunstyrelsen 2018-10-15 med diarienummer KS-2018/557. 

Sammanfattning  
Monkeymountain Brewery AB, 559019-6738, Centralvägen 19 D, har sedan 2018-10-15, 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin och spritdrycker på 
restaurangen mellan kl. 11.00 – 01.00 alla dagar i lokal på entréplan.  
 
Ändringen består i att kunna servera alkoholdrycker på den intilliggande utemiljön i direkt 
anslutning till lokalen enligt kommunens riktlinjer. 

Bakgrund 
På grund av den tänkta uteserveringens läge i förhållande till kommunikationer och närhet till 
centrum önskar Monkeymountain Brewery AB, 559019-6738, servera starköl, vin och 
spritdrycker på uteserveringen.  
 
På Utgångspunkten för tillståndsprövningen är att sökanden ska visa att denne är lämplig att 
bedriva alkoholservering i enlighet med alkohollagens bestämmelser  
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Monkeymountain Brewery AB har haft stadigvarande serveringstillstånd sedan 2018-10-05 
och inga synpunkter har sedan dess inkommit på serveringstillståndets lämplighet.  
 
Polisen, LPO Uppsala-Knivsta, har i yttrande ingen att erinra gällande uteserveringens 
lämplighet.  
 
Krögare ska i enlighet med Ordningslagen (1993:1617) 3 kap 1 §, årligen, söka tillstånd för 
uteservering på allmän plats. Tillståndsbevis enligt ordningslagen skall finnas innan 
uteserveringen kan tas i bruk. Enligt polisens tillståndsenhet har ansökan inkommit 190429.    
 
Uteserveringen får bedrivas under tidsperioden 1 april – 30 september och ska inhägnas på 
ett tydligt sätt, i enlighet med alkohollagens bestämmelser om att ”Tillståndshavaren eller av 
denne utsedd person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på 
serveringsstället under hela serveringstiden”, Alkohollagen (2010:1622) 8 kapitlet 18 § 1 
stycket, första meningen. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Monkeymountain Brewery AB i Knivsta har erlagt avgift för ändrat serveringstillstånd till 
kommunen och debiteras årligen avgift för serveringstillståndet, baserat på omsättningen av 
alkoholhaltiga drycker.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Sökanden 
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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  

 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 









 
 

Peter Evansson Ordförandens förslag Diarienummer 
Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2019/429 
 2019-05-15 
 
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Överenskommelse om avslut av anställning för kommundirektör 
KS-2019/429 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att anta överenskommelsen om avslut av anställning.  
 
Sammanfattning av ärendet  
 
I juni uppnår Kommundirektör Lena Fransson pensionsålder enligt allmän pension. Detta 
innebär att hon någon gång efter detta och två år framåt, har möjlighet att välja sin 
pensionsavgång. En preliminär överenskommelse är gjord om att detta sker den 31/12 2019 
då detta har bedömts vara den tidpunkt där förändringen påverkar verksamheten minst.. 
 
 
 
 
 
Peter Evansson (S), kommunstyrelsen ordförande  
  
 
 



 
 

 
Knivsta kommun 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se  

 
 
 
Lena Fransson (540601-6948) och Knivsta kommun har denna dag träffat följande  

 

Överenskommelse 
 

1. Parterna är eniga om att Lena Fransson anställning som Kommundirektör i Knivsta kommun 
upphör med sista anställningsdag den 31 december 2019. 

2. Innestående förmåner såsom exempelvis inarbetad semester utbetalas vid ordinarie 
löneutbetalningstillfälle i december 2019. 

3. Knivsta kommun utbetalar till Lena Franssonett avgångsvederlag med ett belopp om 817 200 
(åttahundrasjuttontusen tvåhundra) kronor, vilket motsvarar nio (9) månadslöner enligt 2019 
års lönenivå (90 800 kr/mån). På beloppet erläggs obligatoriska sociala avgifter. 
Kollektivavtalad pensionsavsättning görs enligt gällande avtal. Avgångsvederlaget är inte 
semesterlönegrundande.  

4. Hela beloppet utbetalas vid januari månads utbetalning 2020. 

5. Ingen samordning sker vid anställning hos annan arbetsgivare. 

6. Lena Fransson erinras om att tystnadsplikten fortsätter att gälla efter anställningens 
upphörande. 

7. All egendom som tillhör Knivsta kommun återlämnas i och med att sista anställningsdatum 
inträder, då detta är nyårsafton sker återlämnandet senast den 30 december 2019. 

Genom denna överenskommelse är samtliga frågor med anledning av anställningen hos 
Knivsta kommun slutligt reglerade till alla delar och några ytterligare krav föreligger inte 
mellan parterna.  
 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar. 
 
 
Knivsta 2019-05-XX 
 
Ovanstående godkänns i samtliga delar 
 
 
 

 
 
Peter Evansson   Lena Fransson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 

 
     

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

Peter Evansson Ordförandens förslag Diarienummer 
Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2019/419 
 2019-05-15 
 
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Rekrytering av ny kommundirektör 
KS-2019/419 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att rekrytera en ny kommundirektör.   
 
Sammanfattning av ärendet  
 
I juni uppnår Kommundirektör Lena Fransson pensionsålder enligt allmän pension. Detta 
innebär att hon någon gång efter detta och två år framåt, har möjlighet att välja sin 
pensionsavgång. En överenskommelse är gjord om att detta sker den 31/12 2019 då detta 
har bedömts vara den tidpunkt där förändringen påverkar verksamheten minst. 
 
Till januari 2020 måste Knivsta kommun rekrytera en ny kommundirektör. Rekryteringen görs 
genom en extern rekryteringskonsult och med kommunstyrelsens arbetsutskott som som 
rekryterande organ, assisterat av HR-chef Marie Sohlberg. 
 
 
 
Peter Evansson (S), kommunstyrelsen ordförande  
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	Ordförandeförslag 2019-05-08
	Tjänsteskrivelse 2019-04-29
	Utredning om medborgarråd
	1. Inledning
	2. Modell för delaktighet
	2.1 Medborgarinflytande i Knivsta kommun
	3.  Införandet av ett medborgarråd i Knivsta
	3.1 Storlek och sammansättning
	3.2 Ämne
	3.3 Organisering
	3.4 Tidsplan
	3.5 Resultat
	4. Slutsats


	19 Investeringsmedel ureahygieniseringsanläggning
	Tjänsteskrivelse 2019-04-26
	§ 31 Ansökan investeringsmedel ureahygieniseringsanläggning
	SUNs tjskr 2019-02-12
	Projektbudget återföringssystem toalettvatten

	20 Rev delegationsordning
	Tjänsteskrivelse 
	Beslutshandling Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

	21 Serveringstillstånd
	Tjänsteskrivelse 2019-04-29
	Ansökan uteservering 2019-04-28

	22 Överenskommelse om avslut av anställning
	Ordförandeförslag 2019-05-15
	ÖK LF slutversion

	23 Rekrytering ny kommundirektör
	Ordförandeförslag 2019-05-15, rekrytering




