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Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 

Tid: Måndag den 25 april 2022, kl. 13:00 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus. Distansnärvaro är möjlig men ska anmälas i förväg.  
Ordförande: Klas Bergström (M) 
Sekreterare: Siobhán Górny 
Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se  
Förhinder 

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

Ärende 7-12 innebär myndighetsutövning och kommunstyrelsens sammanträde kommer 
vara slutet under ärendenas behandling. 
 
Föredragningslista 

 
 Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 

Förslag: Protokollet justeras den 4 maj av ordföranden och justerare.  
  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

 Lista över diarieförda beslut 2022-03-18–2022-04-11 
 Rapport delegationsbeslut mars 2022, lokalförsörjning 
 Tillsvidareanställda mars 2022 
 Visstidsanställda mars 2022 

 

  

5. Övriga anmälningsärenden 

 BMN § 27, 2022-03-22, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 
 SN § 21 2022-03-17 Ekonomisk uppföljning per sista februari 2022 
 SUN § 40, 2022-03-14, Slutredovisning för gatuinvesteringar 2021 
 SUN § 43, 2022-03-14, Ekonomisk uppföljning per sista februari för 

samhällsutvecklingsnämnden 2022 
 SUN § 41, 2022-03-14, Startbesked för gatu- och exploateringsinvesteringar  
 Beslut från Överförmyndarnämnden, § 38, 2022-02-14, Årsbokslut 2021 
 Beslut från IT-nämnden 2022-03-18, § 3 Uppföljning av internkontrollplan 

2021, § 4 Internkontrollplan 2022, § 5 Årsredovisning 2021 
 Beslut från Lönenämnden 2022-03-18, § 4 Information internkontroll 2021 

och 2022, § 5 Årsredovisning 2021 
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 Utbildningsnämndens beslut § 18 - Ekonomisk uppföljning per februari för 

Utbildningsnämnden 2022 
 

6. Informationsärenden 

a) Innovationskontoret informerar (observera! kl 13-13.45 är 
avsatt) 

b) Ekonomisk information 

  

Beslutsärenden   

7. Planuppdrag Särsta 3:122 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-17 
Ansökan om planbesked för Särsta 3:122 
 
Ansvarig handläggare: Rebecka Persson, planarkitekt 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2022/193 

8. Ansökan om planbesked för fastighet Särsta 3:103 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-26 
Ansökan planbesked Särsta 3:103, 2021-12-05 
Yttrande tillhörande ansökan om planbesked för Särsta 3:103, 2022-
03-06 
Bilaga till yttrande – Bilder vattentornet 2018 
Bilaga till yttrande – Bilder vattentornet 2021 
Bilaga till yttrande – Knivsta vattentorn 
Bilaga till yttrande – Planbesked, Särsta 3:103, Plan 1-4 
Bilaga till yttrande – Bygglovsritningar Särsta 3:103, Sektion B-B (4-
plan) 
 
Ansvarig handläggare: Rebecka Persson, planarkitekt 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
 

KS-2021/790 

9. Ansökan om planbesked för fastighet Vrå 1:129 

Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Ansökan om planbesked för fastighet Vrå 1:129, 2022-02-08 
Situationsplan Vrå 1:129, 2016-12-02 
 
Ansvarig handläggare: Rebecka Persson, planarkitekt 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2022/108 
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10. Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta
3:1

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23
Protokollsutdrag SUN, § 36, 2022-03-14
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde,
Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat
verksamhetsområde, dokument id:20190910-30059
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga
vattentjänster, 2021-11-15
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30

Ansvarig handläggare: Maria Cassel, t.f. planchef 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2022/209 

11. Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23
Protokollsutdrag, § 37, 2022-03-14
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, 
Solhagavägen
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till 
utökat verksamhetsområde, dokument ID: 20190910-30059 
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för 
dricksvatten, 2021-11-10
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 
2021-11-30 (se ärende 10)

Ansvarig handläggare: Maria Cassel, t.f. planchef 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

KS-2022/210 

12. Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23
Protokollsutdrag, § 38, 2022-03-14
Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde,
Margarethahemmet
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till
utökat verksamhetsområde, dokument id:20190910-30059.
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för
dricksvatten, 2021-11-15
Bilaga 1.2 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för
spillvatten, 2021-11-15
Bilaga 1.3 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för
dagvatten-gata, 2021-11-15

KS-2022/211 
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Bilaga 1.4. - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för 
dagvatten-fastighet, 2021-11-16  
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte (se 
ärende 10)

Ansvarig handläggare: Maria Cassel, t.f. planchef 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till 
beslut. 

13. Förvärv av fastigheten VRÅ 1:212

Tjänsteutlåtande 2022-03-29
Köpekontrakt 2022-02-22
Värderingsutlåtande Vrå 1.212 2021-12-22

Ansvarig handläggare: Isak Marquardt, exploateringsingenjör
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

KS-2022/162 

14. Överenskommelse om markbyte mellan Knivsta kommun och
Kommunfastigheter, Särsta 3:232 och Särsta 3:12

Tjänsteutlåtande, 2022-03-18
Värdebedömning, 2022-02-28
Förslag till köpekontrakt - mellan Kommunfastigheter (Särsta 3-232)
och kommunen (Särsta 3-12), 2022-04-07
Förslag till köpekontrakt – mellan kommunen (Särsta 3-12) och
Kommunfastigheter (Särsta 3-232), 2022-04-07

Ansvarig handläggare: Adeline Ekegårdh, exploateringsingenjör
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

KS-2022/201 

15. Revidering av regler och rutin för reklam i Knivsta kommuns
anläggningar

Tjänsteutlåtande 2022-03-22

Ansvarig handläggare: Catrine Wermelin, enhetschef fritid
Kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet utan eget
ställningstagande.

KS-2022/207 

16. Finansiering av gemensamma innovationssatsningar 2022

Tjänsteutlåtande 2022-04-12

Ansvarig handläggare: Jessica Fogelberg, innovationschef
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

KS-2022/213 
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17. Revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen 

Tjänsteutlåtande 2022-03-30 
Revisionsrapport granskning av investeringsprocessen 
 
Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
 

KS-2022/100 

18. Begäran om medel från kommunstyrelsen för datorer till 
grundskolan (1:1) 

Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Beslut från utbildningsnämnden, § 4, 2022-02-18 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2021-11-18  
 
Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

KS-2022/137 

19. Kommunal borgen Knivstavatten AB 

Tjänsteutlåtande 2022-03-21 
Kommunal borgen Knivstavatten AB 
 
Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
 

KS-2022/204 

20. Kommunal borgen Knivstabostäder AB 

Tjänsteutlåtanden 2022-03-30 
Hemställan Knivstabostäder AB 
 
Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
 

KS-2022/234 

21. Bolagsordning Gredelinen Kommanditbolag 

Tjänsteutlåtande 2022-03-30 
Bolagsordning Gredelinen KB 
 
Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

KS-2022/236 

22. Ändring av firmatecknare för Knivsta kommun 2022 

Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
 

KS-2022/218 
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Ansvarig handläggare: Siobhán Górny, kommunsekreterare 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 

23. Fyllnadsval till arbetsutskottet, kultur- och fritidsutskottet, 
pensionärsrådet och funktionsrättsrådet 

 

 



Lista delegationsbeslut KS 2022-03-18-2022-04-11
Färdigst/exp-datumDokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2022-04-11 KS-2022/268-7 Beslut om utlämnande av allmän handling KS-2022/268 Begäran om 
allmän handling avtal om 
företagshälsovård

2022-03-04 KS-2021/327-8 Tilldelningsbeslut Stina Desroses KS-2021/327 
Direktupphandling av 
dataskyddsombud

2021-12-07 KS-2021/577-7 Tilldelningsbeslut Marie Sohlberg KS-2021/577 Upphandling av 
utvecklingsverktyget och 
metodstöd

2021-12-07 KS-2021/577-5 Beslut om att tilldela upphandlingMarie Sohlberg KS-2021/577 Upphandling av 
utvecklingsverktyget och 
metodstöd

2021-09-01 KS-2021/577-1 Beslut om att genomföra upphandlingMarie Sohlberg KS-2021/577 Upphandling av 
utvecklingsverktyget och 
metodstöd

2022-03-18 KS-2019/547-4 Delegationsbeslut förlängning av avtal med Tieto Sweden AB om support och underhållStina Desroses KS-2019/547 Avtal med Tieto 
Sweden AB om support och 
underhåll av Public 360



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-04-01 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 

Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegation
s-grund 

Ev anmärkning 

2022-03-10 Hyresavtal bostad 7201-0019 7.5  
2022-03-16 Hyresavtal bostad 0685-0006 7.5  
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Handläggare 
Rebecka Persson 

Tjänsteutlåtande 
   

Diarienummer 
KS-2022/193 

Planhandläggare   

 

Kommunstyrelsen 

Planuppdrag Särsta 3:122 
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger Samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att inleda 
detaljplanearbete för Särsta 3:122. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Planuppdrag föreslås för Särsta 3:122. Positivt planbesked gavs 2016-05-23. Ansökan om 
planbesked omfattade avstyckning av fastighet. Befintlig detaljplan reglerar fastigheten med 
bland annat prickmark och exploateringsbestämmelse vilket hindrar avstyckning och ny 
exploatering. 
 

Ärendet 

Ansökan om planbesked omfattade styckning av fastigheten till två, en ny fastighet och den 
befintliga. Omfattning och utformning av ny exploatering kommer att utredas under 
planprocessen. Befintlig fastighet är 1711 kvm stor och innefattar ett bostadshus samt 
trädgård. 
 
Gällande detaljplan är från 1983 (PL 207, aktbeteckning 03-83:136). Plankartan reglerar 
Särsta 3:122 till bostadsändamål (fristående hus) om maximalt två våningar med 6 meter i 
byggnadshöjd. Vidare anges exploateringsgrad som att högst en femtedel av tomt får 
bebyggas. Prickmark reglerar byggnadens placering i relation mot gata samt omgivande 
fastigheter. Uthus eller annan gårdsbyggnad får maximalt ha en byggnadshöjd om 2,7 meter. 
 

 
Utsnitt ur gällande plankarta, Särsta 3:122 inringat med rött. 
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När positivt planbesked lämnades år 2016 hade förvaltningen föreslagit negativt planbesked. 
Motiveringen till ett negativt planbesked var baserat på det kulturmiljövärde som angetts i 
kommunens kulturmiljöprogram. Särskilt talande för kulturmiljön är tomtstorleken och 
placering av byggnad, något som bryts vid en avstyckning.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Fastigheten är privatägd varvid fastighetsägaren bekostar planarbetet samt eventuella 
utredningar. Ett plankostnadsavtal kommer att tecknas med fastighetsägaren. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt bifogad checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-17 

Ansökan om planbesked för Särsta 3:122 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Planintressent 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Rebecka Persson 

Tjänsteutlåtande 
2022-01-26 

Diarienummer 
KS-2021/790 

Planhandläggare   

 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om planbesked för fastighet Särsta 3:103 
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger negativt planbesked för den föreslagna åtgärden för 
fastigheten Särsta 3:103. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Inlämnad planbeskedsansökan avser en tillbyggnad på fyra våningar i bostadssyfte för 
byggnaden. Byggnaden är ett före detta vattentorn som har byggts om till en bostad om tre 
våningar.  

Ärendet 

Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § ska kommunen vid en begäran om planbesked 
redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning som ansökan föreslår. Ett 
positivt planbesked innebär att kommunen ställer sig positiv till att pröva markens lämplighet 
för föreslagen bebyggelse genom detaljplan. Beslut om planbesked är inte juridiskt bindande. 
 

Begäran om planbesked för fastigheten Särsta 3:103 inkom till kommunen 2021-12-05. 
Inkommen ansökan avser byggnation av ytterligare en bostad på fastigheten. Föreslagen 
ändring ämnar att tillskapa fyra nya våningar i byggnaden. En våning läggs till befintlig 
bostad och resterande tre våningar skapas till en ytterligare bostad. Beräknad BTA per 
våning är 64 kvm och total beräknad BTA är 256 kvm. Lägsta våning för bostadsdelen av 

byggnaden är i dagsläget 17 meter över markplan. Med 
ansökta ändringar hamnar lägsta bostadsvåning på 
5 meter över markplan. 

 
Fastigheten är 708 kvm och privatägd. I dagsläget har 
fastighetsägaren använt befintlig volym för vattentornet 
samt byggt till en våning på taket för att omvandla det till 
bostad. Byggnaden inrymmer hisschakt samt tre 
bostadsvåningar. Vattentornets proportioner mellan luft 
och betong bibehålls och byggnaden är fortsatt läsbar 
som sitt ursprungssyfte. Placeringen av vattentornet, dess 
materialval och konstruktion är även indikativt på 1950-
talets arkitektoniska ideal, och en del av Knivstas historia. 

Figur 1: Utsnitt från bygglovsritningar 
över föreslagen ändring.  

 



 § 70 Ansökan om planbesked för fastighet Särsta 3:103 - KS-2021/790-3 Ansökan om planbesked för fastighet Särsta 3:103 : Tjänsteutlåtande - Ansökan om planbesked  för fastighet Särsta 3:103

Sida 2 av 5 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den föreslagna ändringen innebär att en större del av byggnadens volym är täckt. 
Proportionerna mellan luft och byggnad ändras och läsbarheten att byggnaden är ett 
gammalt vattentorn reduceras. Byggnadens karaktär ändras. Även om visst utrymme lämnas 
mellan markplan och föreslagen ny understa våning bildar föreslagen ändring ett höghus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gällande detaljplan Detaljplan för Knivsta vattentorn (aktbeteckning 0380-P2000/25) reglerar 
markanvändningen till natur, kontor och bostad inom plangränserna. Detaljplanen antogs år 
2000. Gällande detaljplan tillåter 200 kvm BTA ovan mark inklusive servicevåning. Utöver 
detta tillåts 30 kvm BTA ovan mark på takterrass samt 70 kvm BTA för garage/förråd i 
markplan. Byggbar BTA inryms inom vattentornets befintliga volym. 
 
Fastigheten erhöll negativt planbesked år 2017 med motiveringen att eftersom ”fastigheten 
redan är planlagd för bostadsändamål har kommunen i dagsläget inga intentioner att ändra 
detaljplanen med samma ändamål. Med tanke på Knivsta tätorts planerade utveckling ska 

Figur 2: Utsnitt från bygglovsritningar över befintlig byggnad. 

Figur 3: Enkla skisser över byggnadens volym. T.v. befintlig byggnadsvolym med 3 
våningar. T.h. föreslagen ändring till 7 våningar (framtagna av 
samhällsbyggnadskontoret). 
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fokus ligga på de centrala delarna intill tågstationen och på åtgärder som främjar 
utbyggnaden av en levande stadskärna.” 
 
I översiktsplanen understryks att prioritering av bygg- och planprojekt främst ska ske i 
centrumnära lägen. Det står även att höghus och tät bebyggelse ska förläggas i centrum och 
i närheten av stationen. Området är inte markerat för förtätning eller byggnation i 
kommunens stadsutvecklingsstrategi. 
 
Samhällsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning är att kommunen bör ge negativt 
planbesked. Föreslagen ändring gör att byggnadens läsbarhet som gammalt vattentorn 
försvinner och befintlig byggnad har ett värde i att kunna visa Knivstas historiska 
samhällsutveckling. Det finns även kulturmiljövärden för befintlig byggnad som faller bort vid 
en ändring av utformningen. Ansökan har därutöver ett lågt allmänintresse då endast en 
bostad tillkommer. 
 

Sökande och tillika 
fastighetsägaren har fått 
möjligheten att yttra sig, 
yttrandet bifogas detta 
tjänsteutlåtande. 
Fastighetsägaren anser att 
en tillbyggnad av byggnaden 
inte ändrar byggnadens 
karaktär till ett höghus och att 
ändringen därmed inte tar 
bort läsbarheten som 
gammalt vattentorn. Sökande 
anser vidare att de önskade 
tillkommande våningarna 
snarare framhäver 
vattentornets karaktär så 

pelarna fortsatt synliggörs. Vidare anser sökande att de har lagt ner tid och pengar för att 
rädda vattentornet från rivning och att det därför är underligt att kommunen nu anser att det 
är värt att spara byggnaden när den inte betraktades som viktig innan. Sökande skriver även 
att de har möjlighet att anlita egna konsulter för planarbetet om kommunens egna resurser 
inte räcker till.  

 
Samhällsbyggnadskontoret håller med om att vattentornet med sökandens hjälp och 
renovering har bevarats väl. Det stämmer att kommunen tidigare inte ansett vattentornet 
vara av högre värde på grund av dess skick utan att det beviljats rivningslov för vattentornet. 
Nu när tornet står kvar finns dock ett värde och historia i byggnaden.  
 
Tack vare sökandens arbete har värdet höjts och byggnaden är idag ett gott exempel för 
byggnation i Knivsta. Kontoret anser fortsatt att en tillbyggnad av befintlig bostad innebär en 
ändring av karaktär och läsbarhet, se tidigare kommentar. Vidare anser 
samhällsbyggnadskontoret fortsatt att ändringarna om ytterligare fyra våningar skulle 
innebära en försämring av byggnadens nyligen tillskapade värde. Även om pelarna i sig 

Figur 4: Fastighetens placering i Knivsta (markerad med blå cirkel). 
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fortsatt synliggörs byggs själva luftutrymmet igen och byggnadens proportioner ändras. 
Risken är stor att ändringen uppfattas som en solid fasad, även om det är indragna 
balkonger. 
 
När det gäller detaljplaner som tas fram genom en så kallad byggherredriven process tillsätts 
ärendet en handläggare oberoende av om det är kommunen eller byggherren som är 
huvudprojektledare. Det gäller även kommunens experter som bevakar allmänna intressen 
under planarbetet, samt de som genomför detaljplanen i ett senare skede.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Ett negativt planbesked påverkar inte kommunens ekonomi.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-26 
Ansökan planbesked Särsta 3:103, 2021-12-05 
Yttrande tillhörande ansökan om planbesked för Särsta 3:103, 2022-03-06 
Bilaga till yttrande – Bilder vattentornet 2018 
Bilaga till yttrande – Bilder vattentornet 2021 
Bilaga till yttrande – Knivsta vattentorn 
Bilaga till yttrande – Planbesked, Särsta 3:103, Plan 1-4 
Bilaga till yttrande – Bygglovsritningar Särsta 3:103, Sektion B-B (4-plan) 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Planenheten  
Planintressenten 
 

 

 

Jenny Rydåker    
Samhällsbyggnadschef    
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja ☐ Nej ☒ 

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Rebecka Persson 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
KS-2022/108 

Planhandläggare   

 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om planbesked för fastighet Vrå 1:129 
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Vrå 1:129. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Inkommen ansökan avser avstyckning av fastighet till 4-5 nya fastigheter. Föreslagen 
bebyggelse omfattar småhus. Förslaget går i linje med kommunens gällande översiktsplan 
(2017) då området är utpekat som prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse. I 
Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationsområde är området 
markerat som befintlig stadsbygd där komplettering kan prövas inom ramen för befintlig 
användning med utgångspunkt i befintliga värden och karaktär.  
 

Ärendet 

Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § ska kommunen vid en begäran om planbesked 
redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning som ansökan föreslår. Ett 
positivt planbesked innebär att kommunen ställer sig positiv till att pröva markens lämplighet 
för föreslagen bebyggelse genom detaljplan. Beslut om planbesked är inte juridiskt bindande. 
 
Begäran om planbesked inkom till kommunen 2022-02-08 från fastighetsägaren. Inkommen 
ansökan avser byggnation av bostäder på fastigheten Vrå 1:129. Antalet bostäder 
uppskattas bli mellan 4-5 småhus om cirka 150 kvm vardera. 
 

Fastigheten om cirka 6500 kvm ligger 
i Alsike och utgör en del utav ett 
område som består av 
villabebyggelse samt ett antal öppna 
obebyggda ytor. På fastigheten finns 
idag en villa samt trädgård. Befintlig 
naturvärdesinventering fastslår att 
det inte finns några naturvärdeobjekt, 
generella biotopskydd eller 
värdeelement inom planerat 
planområde. 

Området ingår i avrinningsområde för 
vattenförekomsten Knivstaån 
Pinglaström (WA54662298). 
Knivstaån Pinglaström har måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk status. Föreslagen 
miljökvalitetsnorm är god ekologisk Figur 1: Fastighetens läge i Alsike (markerad med blått) 
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status år 2033. Det pågår ett arbete med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Knivstaån 
Pinglaström där områden som bör avsättas för dagvattenhantering kommer att pekas ut. 
Med hänsyn till de stora utvecklingsplanerna i Alsike kan området komma att påverkas av 
det lokala åtgärdsprogrammet för att den totala exploateringen i Alsike inte ska försämra 
statusen i vattenförekomsten. 
 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen men 
inom ett område där allmänt VA planeras att byggas ut på sikt (definieras som 
utbyggnadsområdet Gamla Alsike i Knivsta kommuns VA-plan). För att utbyggnaden ska 
vara funktionell och kostnadseffektiv måste den ske i ett större sammanhang.  
 
Hur Gamla Alsike bör utvecklas utreds inledningsvis lämpligast i ett större sammanhang där 
Vrå 1:129 ingår. En detaljplan som endast omfattar Vrå 1:129 bedöms kunna genomföras 
med standardförfarande då förslaget är förenligt med översiktsplanen och inte i detta skede 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett planarbete bedöms kunna inledas senast 2023 
och ett antagande av detaljplan bedöms preliminärt kunna ske år 2028. I övrigt bör 
exploateringsgrad och utformning utredas vidare under planprocessen. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Vrå 1:129 är privatägd, vilket betyder att det inte tillkommer några kostnader för kommunen 
vid en detaljplaneprocess för fastigheten. Innan detaljplanearbetet påbörjas ska ett 
plankostnadsavtal mellan sökanden och Knivsta kommun tecknas. Sökande bekostar 
samtliga kostnader för upprättandet av detaljplanen samt erforderliga utredningar.  
 
Senast i samband med antagande av detaljplan ska exploateringsavtal tecknas mellan 
kommunen och sökanden. Ett sådant avtal ska reglera kostnads- respektive 
genomförandeansvar för detaljplanen.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Ansökan om planbesked för fastighet Vrå 1:129, 2022-02-08 
Situationsplan Vrå 1:129, 2016-12-02 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Planenheten 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Maria Cassel 

Tjänsteutlåtande 
2022-03-23 

Diarienummer 
KS-2022/209 

   
 

Kommunstyrelsen  

Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Särsta 3:397 och del av Särsta 

3:1” för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt 
kartunderlag daterat 2021-11-15.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster.  
Fastigheten Särsta 3:397 där CIK, Centrum för idrott och kultur, är belägen har hittills inte 
ingått i verksamhetsområdet. Verksamheten är ansluten och har redan erlagt avgifter och 
beslutet om att inrätta verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att säkerställa alla 
parters rätter och skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i 
verksamhetsområdet eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade 
bebyggelsen. 
 
Ärende 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  
Fastigheterna Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 har hittills inte ingått i 
verksamhetsområdet. På fastigheten Särsta 3:397 ligger CIK, Centrum för idrott och kultur, 
belägen. Verksamheten är ansluten och har redan erlagt avgifter och beslutet om att inrätta 
verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att säkerställa alla parters rätter och 
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skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i verksamhetsområdet 
eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade bebyggelsen. I vissa fall finns 
det skäl att vänta med att ta in en fastighet i verksamhetsområdet på grund av att osäkra 
förutsättningar kring kommande eventuella exploateringar gör att möjligheten till att avtala 
om en lämplig finansiering inte ska försvåras av att ett verksamhetsområde redan är inrättat. 
Någon sådan risk bedöms inte föreligga i det här fallet. Efter föreslaget beslut kommer 
berörda fastigheter att ingå i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten-
gata samt dagvatten-fastighet.  
Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Särsta 
3:397 och del av Särsta 3:1 enligt bilaga. Detta gäller för vattentjänsterna dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. 
Ärendet hanterades i samhällsutvecklingsnämnden den 14 mars 2022. Punkt 2 under förslag 
till beslut har därefter justerats till kommunstyrelsens hantering för att anpassas till aktuellt 
datum för kommunfullmäktige. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och 
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Se separat checklista för barnkonsekvensanalys. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Protokollsutdrag SUN, § 36, 2022-03-14 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Särsta 3:397 och del av 
Särsta 3:1  
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059  
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga vattentjänster, 2021-11-
15  
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 
 
Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB  
Akten 
 
 
 
Jenny Rydåker   Maria Cassel 
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Samhällsbyggnadschef   Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Verksamhetsområde möjliggör för fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala 
dricksvattennätet och avloppsreningsverk. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

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

 
Ja  Nej   

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 10 (20)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 36   Dnr: SUN-2022/19 

Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige:  
1. Fastställ verksamhetsområde ”VO Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1” för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 1.1.  
2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-04-01. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster.  
 
Fastigheten Särsta 3:397 där CIK, Centrum för idrott och kultur, är belägen har hittills inte 
ingått i verksamhetsområdet. Verksamheten är ansluten och har redan erlagt avgifter och 
beslutet om att inrätta verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att säkerställa alla 
parters rätter och skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i 
verksamhetsområdet eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade 
bebyggelsen.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Särsta 3:397 och del av 
Särsta 3:1 
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059  
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga vattentjänster, 
2021-11-15  
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 

Beslutet ska skickas till 
Knivstavatten AB 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
  



 § 72 Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 - KS-2022/209-2 Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 : Hemställan från Roslagsvatten till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Särsta 3:397 m fl

Roslagsvatten

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

Hemställan till kommunfullmäktige om utökat
verksamhetsområde, Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om utökat verksamhetsområde, VO, enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten
AB:s styrelse den 30 november 2021.

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för
samtliga vattentjänster.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta
ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde med berörda fastigheter, se bilagor.

Med vänliga hälsningar

Christian Wiklund
vd Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB

Bilagor
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga vattentjänster
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte
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Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för 
Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 

Förslag till beslut  

Roslagsvatten föreslår Knivstavattens styrelse  

 

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet enligt bilaga 1, att gälla från och 
med 2022-04-01.  

 

Sammanfattning 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- 
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  

Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. 

För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut 
de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för vatten och 
avlopp byggs ut till fastigheten. 

Ärende  

Bakgrund 

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

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut 
avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Knivsta 
har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och 
dagvatten från gata.  
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DOKUMENT ID: 20190910-30059
SIDAN: 2 (2)

Fastigheterna Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 har hittills inte ingått i verksamhetsområdet. På
Särsta 3:397 är CIK, Centrum för idrott och kultur, belägen. Verksamheten är ansluten och har redan
erlagt avgifter och beslutet om att inrätta verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att
säkerställa alla parters rätter och skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i
verksamhetsområdet eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade bebyggelsen. I
vissa fall finns det skäl att vänta med att ta in en fastighet i verksamhetsområdet på grund av att
osäkra förutsättningar kring kommande eventuella exploateringar gör att möjligheten till att avtala
om en lämplig finansiering inte ska försvåras av att ett verksamhetsområde redan är inrättat. Någon
sådan risk bedöms inte föreligga i det här fallet. Efter föreslaget beslut kommer berörda fastigheter
att ingå i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten-gata samt dagvatten-
fastighet.

Ärende

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Särsta 3:397 och
del av Särsta 3:1 enligt bilaga. Detta gäller för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten-
gata och dagvatten-fastighet.

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Knivsta kommun

Bilaga 1. Förslag på utökning av verksamhetsområde för samtliga vattentjänster
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Diarienummer 
KS-2022/210 

   
 

Kommunstyrelsen 

Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Solhagavägen” för dricksvatten, 

enligt kartunderlag daterat 2021-11-10.  
2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
dricksvatten.  
Vatten och spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa 
fastigheter. För att kunna säkerställa alla parters rätter och skyldigheter behöver 
verksamhetsområdet inrättas. 
 
Ärendet 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  
Fastigheterna Nor 48:2 och Nor 48:3 har avstyckats från Nor 47:1 och har till skillnad från 
stamfastigheten sin infart via Solhagavägen som ingår i detaljplan Genvägen, i vilken anges 
att samtliga nybyggnader skall anslutas till befintligt kommunalt vatten- och avloppsnät. 
Vatten och spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa 
fastigheter. Fastigheterna är redan anslutna till allmänt VA, men för att kunna säkerställa alla 
parters rätter och skyldigheter behöver verksamhetsområdet inrättas. Stamfastigheten är 
idag ansluten till spillvatten via Klockarbacken, öster om Genvägenområdet, och de berörda 
fastigheterna ingår därför sedan tidigare i verksamhetsområde för spillvatten. Planering och 
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utbyggnad av dricksvatten till fastigheter på Klockarebacken kommer att göras i samband 
med utbyggnad av VA till Kolonivägen. Stamfastigheten ska därför i nuläget inte tas in i 
verksamhetsområdet.  
Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde genom att inkludera fastigheterna 
Nor 48:2 och Nor 48:3 enligt kartunderlag i bilaga 1.1. Detta gäller för vattentjänsten 
dricksvatten. 
Ärendet hanterades i samhällsutvecklingsnämnden den 14 mars 2022. Punkt 2 under förslag 
till beslut har därefter justerats till kommunstyrelsens hantering för att anpassas till aktuellt 
datum för kommunfullmäktige. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och 
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Se checklista för barnkonsekvensanalys. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Protokollsutdrag, § 37, 2022-03-14 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Solhagavägen  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument ID: 20190910-30059  
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-10  
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 
 
Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB  
Akten 
 
 

Jenny Rydåker   Maria Cassel 

Samhällsbyggnadschef   Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Verksamhetsområde möjliggör för fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala 
dricksvattennätet och avloppsreningsverk. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

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

 
Ja  Nej   

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 11 (20)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 37   Dnr: SUN-2022/21 

Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

 Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Fastställ verksamhetsområde ”VO Solhagavägen” för dricksvatten enligt bilaga 1.1.  
2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-04-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
dricksvatten. 
 
Vatten och spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa 
fastigheter. För att kunna säkerställa alla parters rätter och skyldigheter behöver 
verksamhetsområdet inrättas. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Solhagavägen 
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument ID: 20190910-30059 
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-10 
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 
 

Beslutet ska skickas till 
Knivstavatten AB 
Kommunstyrelsen  
Akten 
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Roslagsvatten

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

Hemställan till kommunfullmäktige om utökat
verksamhetsområde, Solhagavägen

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om utökat verksamhetsområde, VO, enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten
AB:s styrelse den 30 november 2021.

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för
dricksvatten.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och Roslagsvattens rätt att ta ut de
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde med berörda fastigheter, se bilagor.

Med vänliga hälsningar

Christian Wiklund
vd Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB

Bilagor
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte
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Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för 
Solhagavägen, komplettering 

Förslag till beslut  

Roslagsvatten föreslår Knivstavattens styrelse  

 

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten enligt 
bilaga 1, att gälla från och med 2022-04-01.  

 

Sammanfattning 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- 
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  

Detta ärende rör verksamhetsområde för dricksvatten. 

För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut 
de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för vatten och 
avlopp byggs ut till fastigheten. 

Ärende  

Bakgrund 

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

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

Fastigheterna Nor 48:2 och Nor 48:3 har avstyckats från Nor 47:1 och har till skillnad från 
stamfastigheten sin infart via Solhagavägen som ingår i detaljplan Genvägen, i vilken anges att 
samtliga nybyggnader skall anslutas till befintligt kommunalt vatten- och avloppsnät. Vatten och 
spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa fastigheter. 
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SIDAN: 2 (2)

Fastigheterna är redan anslutna till allmänt VA, däremot föreligger en tvist med Nor 48:3 om
anläggningsavgiften. För att kunna säkerställa alla parters rätter och skyldigheter behöver
verksamhetsområdet inrättas. Stamfastigheten är idag ansluten till spillvatten via Klockarbacken,
öster om Genvägenområdet, och de berörda fastigheterna ingår därför sedan tidigare i
verksamhetsområde för spillvatten. Planering och utbyggnad av dricksvatten till fastigheter på
Klockarebacken kommer att göras i samband med utbyggnad av VA till Kolonivägen. Stamfastigheten
ska därför i nuläget inte tas in i verksamhetsområdet.

Ärende

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Nor 48:2 och
Nor 48:3 enligt bilaga. Detta gäller för vattentjänsten dricksvatten.

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Knivsta kommun

Bilaga 1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten
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Kommunstyrelsen  

Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Margarethahemmet” för 

dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt kartunderlag 
daterat 2021-11-15. 

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster.  
För att fastställa fastigheternas Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 
38:8 och Särsta 38:16 rätt till allmänt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de 
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för 
vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 
 
Ärendet 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  
Fastigheterna Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 
38:16 har detaljplanelagts inom eller ligger dikt an och berörs av detaljplan för 
Margarethahemmet, Särsta 38:4. Vissa av fastigheterna ingår sedan tidigare i 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten men inte för dagvatten-gata och dagvatten-
fastighet. Efter föreslaget beslut kommer samtliga berörda fastigheter att ingå i 
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verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten-gata, medan endast 
fastigheter med behov av avvattning från fastigheten kommer att ingå i verksamhetsområde 
för dagvatten-fastighet. Vatten och avlopp samt dagvattenhantering har byggts ut under 
2021.  
Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Särsta 
38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 38:16 enligt bilagor. 
Detta gäller för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-
fastighet. 
Ärendet hanterades i samhällsutvecklingsnämnden den 14 mars 2022. Punkt 2 under förslag 
till beslut har därefter justerats till kommunstyrelsens hantering för att anpassas till aktuellt 
datum för kommunfullmäktige. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och 
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Se separat checklista för barnkonsekvensanalys. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Protokollsutdrag, § 38, 2022-03-14  
Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Margarethahemmet  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059.  
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-15  
Bilaga 1.2 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten, 2021-11-15  
Bilaga 1.3 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata, 2021-11-15  
Bilaga 1.4. - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet, 2021-11-16  
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 
Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB  
Akten 
 
 
 
 
Jenny Rydåker   Maria Cassel 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Verksamhetsområde möjliggör för fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala 
dricksvattennätet och avloppsreningsverk. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

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

 
Ja  Nej   

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 12 (20)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 38   Dnr: SUN-2022/20 

Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige:  
1. Fastställ verksamhetsområde ”VO Margarethahemmet” för dricksvatten, spillvatten, 

dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt  bilaga 1.1-1.4.  
2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-04-01. 

 
Jäv 

Jacob Risberg (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster. 
 
För att fastställa fastigheternas Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 
38:8 och Särsta 38:16 rätt till allmänt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de 
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för 
vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Margarethahemmet  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059. 
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-15 
Bilaga 1.2 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten, 2021-11-15 
Bilaga 1.3 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata, 2021-11-15 
Bilaga 1.4. - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet, 2021-11-16 
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 

Beslutet ska skickas till 
Knivstavatten AB 
Kommunstyrelsen  
Akten 
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Roslagsvatten

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

Hemställan till kommunfullmäktige om utökat
verksamhetsområde, Margarethahemmet

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om utökat verksamhetsområde, VO, enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten
AB:s styrelse den 30 november 2021.

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för
samtliga vattentjänster.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta
ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde med berörda fastigheter, se bilagor.

Med vänliga hälsningar

Christian Wiklund
vd Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB

Bilagor
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten
Bilaga 1.2. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten
Bilaga 1.3. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata
Bilaga 1.4. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte
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DOKUMENT ID: 20190910-30059
SIDAN: 1 (2)

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för
detaljplan Margarethahemmet

Förslag till beslut

Roslagsvatten föreslår Knivstavattens styrelse

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet enligt bilagorna 1-4, att gälla från
och med 2022-04-01.

Sammanfattning

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten-
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.

Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster.

För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut
de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för vatten och
avlopp byggs ut till fastigheten.

Ärende

Bakgrund

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

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut
avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Knivsta
har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och
dagvatten från gata.
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Fastigheterna Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 38:16 har
detaljplanelagts inom eller ligger dikt an och berörs av detaljplan för Margarethahemmet, Särsta
38:4. Vissa av fastigheterna ingår sedan tidigare i verksamhetsområde för vatten och spillvatten men
inte för dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Efter föreslaget beslut kommer samtliga berörda
fastigheter att ingå i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten-gata, medan
endast fastigheter med behov av avvattning från fastigheten kommer att ingå i verksamhetsområde
för dagvatten-fastighet.

Vatten och avlopp samt dagvattenhantering byggs ut under 2021.

Ärende

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Särsta 38:4,
Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 38:16 enligt bilagor. Detta gäller för
vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Knivsta kommun

Bilaga 1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten
Bilaga 2. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten
Bilaga 3. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata
Bilaga 4. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet
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SÄRSTA S:8
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SÄRSTA 38:4

SÄRSTA 38:4

SÄRSTA 24:6

SÄRSTA 38:9

SÄRSTA 38:8

SÄRSTA 38:7

SÄRSTA 38:6

SÄRSTA 38:5

SÄRSTA 38:4

SÄRSTA 24:5
SÄRSTA 24:3
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SÄRSTA 56:4
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SÄRSTA 56:1

SÄRSTA 38:1

SÄRSTA 26:1

SÄRSTA 24:1

SÄRSTA 38:16

SÄRSTA 38:15

SÄRSTA 38:14

SÄRSTA 38:13

SÄRSTA 38:12

SÄRSTA 38:11

SÄRSTA 38:10

VO-V

Beslutat

Föreslagen

Berörd fastighet:
SÄRSTA 38:16
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SÄRSTA 24:2

SÄRSTA 56:5

SÄRSTA 56:4

SÄRSTA 56:3

SÄRSTA 60:2
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SÄRSTA 38:1
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SÄRSTA 38:16

SÄRSTA 38:15

SÄRSTA 38:14
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SÄRSTA 38:10

VO-S

Beslutat

Föreslagen

Berörd fastighet:
SÄRSTA 38:16
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SÄRSTA 38:6

SÄRSTA 38:5

SÄRSTA 38:4

SÄRSTA 56:6

SÄRSTA 56:5

SÄRSTA 56:4

SÄRSTA 56:3

SÄRSTA 26:2

SÄRSTA 60:2

SÄRSTA 56:2 SÄRSTA 56:1

SÄRSTA 55:1

SÄRSTA 38:3

SÄRSTA 38:2

SÄRSTA 38:1

SÄRSTA 26:1

SÄRSTA 13:1

SÄRSTA 3:34

SÄRSTA 38:16

SÄRSTA 3:472

SÄRSTA 38:15

SÄRSTA 38:14

SÄRSTA 38:13

SÄRSTA 38:12

SÄRSTA 38:11

SÄRSTA 38:10

SÄRSTA 3:439

VO-Df

Beslutat

Föreslagen

Berörd fastighet:
SÄRSTA 38:4
SÄRSTA 38:5
SÄRSTA 38:6
SÄRSTA 38:7
SÄRSTA 38:16
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SÄRSTA 38:14

SÄRSTA 38:13

SÄRSTA 38:12

SÄRSTA 38:11

SÄRSTA 38:10

SÄRSTA 3:439

VO-Dg

Beslutat

Föreslagen

Berörd fastighet:
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Handläggare 
Isak Marquardt 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-29 

Diarienummer 
KS-2022/162 

   
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Förvärv av fastigheten VRÅ 1:212 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till förvärv av fastigheten VRÅ 1:212.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera förvärvet med 2,1 Mnkr ur kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel samt 4 Mnkr från inköp av mark och fastigheter i 
investeringsbudgeten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förvärv av villafastigheten VRÅ 1:212 i Alsike. Fastigheten har en area om 1971 kvm och 
gränsar till detaljplanen Alsike nord etapp 2 a som kommunen just nu arbetar med. Förvärvet 
är strategiskt utifrån genomförandet av detaljplanen samt att kommunen får en ökad 
flexibilitet i den kommande stadsutvecklingen i Alsike. 
 
Bakgrund 

I samband med framtagandet av detaljplanen Alsike nord etapp 2a har kommunen haft 
kontakt med ägarna till fastigheten VRÅ 1:212 som då uttryckt en önskan om att sälja 
fastigheten till kommunen.  
Kommunens bedömning är att det finns ett flertal goda anledningar till att förvärva 
fastigheten, bl.a. borgar det för ett enklare genomförande av detaljplanen och en större 
flexibilitet för den kommande bebyggelsen. En oberoende värdering har upprättats och med 
den som utgångspunkt har ett förslag till avtal tagits fram.  
Fastigheten har en area på totalt 1971 kvm och är bebyggd med en enplansvilla som 
bedöms vara i bra skick och är därmed fullt uthyrningsbar i väntan på beslut om hur 
fastigheten kan användas vidare på bästa sätt. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Köpet innebär en initial kostnad om 6 000 000 kronor plus stämpelskatt och expeditionsavgift 
om 90 825 kronor, sedan tillkommer fastighetsskatt för den resterande tiden av året 2022 om 
4437 kronor. Förvärvet kommer även innebära en årlig kostnad för drift och fastighetsskatt 
om ca 20 000 kronor.  
Fastigheten bedöms vara fullt uthyrningsbar och beräknas kunna generera en intäkt på 
åtminstone 120 000 kronor om året. Kommunen kommer även att spara in pengar i samband 
med genomförandet av detaljplanen ANE2a. 
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-03-29 
Köpekontrakt 2022-02-22 
Värderingsutlåtande Vrå 1.212 2021-12-22 
 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
Exploateringschef 
 
Antonio Ameijenda 
Tillväxtchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej  X 
 
Förklara oavsett svar. 

Förvärvet av fastigheten bedöms inte få några 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 
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KÖPEKONTRAKT 
   
 
Köpare: 
Knivsta Kommun   Org.nr: 212000-3013  
(nedan benämnd Köparen)  
 

 
   
    

(nedan benämnda Säljarna)  
 
 

1. Överlåtelseförklaring 
 Säljarna överlåter och försäljer härmed, på de villkor som anges i detta kontrakt, 

till Köparen fastigheten VRÅ 1:212 (nedan kallad Fastigheten), i Knivsta Kommun. 
 
2. Tillträdesdag 
 Köparen ska tillträda Fastigheten 2022-06-01. 
 

3. Köpeskilling och betalning 
 Överenskommen köpeskilling för Fastigheten är 6 000 000 
 (Sexmiljoner) kronor.  

 
10% av köpeskillingen erlägges som handpenning senast dagen efter Köparen 
undertecknat detta avtal. 
Återstoden av köpeskillingen ska erläggas vid tillträdet. 
När köpeskillingen i dess helhet erlagts ska köpebrev upprättas. 
Har full köpeskilling inte betalats senast på tillträdesdagen, äger Säljarna - under 
förutsättning att dröjsmålet inte beror på omständighet hänförlig till Säljarna - rätt 
att häva köpet. Handpenningen förverkas därvid.  
Köpeskillingen och handpenningen ska inbetalas till konto: Länsförsäkringar 
9025.64.371.75 som tillhör Ulrika Albrektsson. 
 

4. Farans övergång mm 
 Säljarna står faran för att Fastigheten av våda skadas eller försämras före 

tillträdesdagen. 
 

5. Utgifter och inkomster mm 
 Säljarna svarar för skatter, räntor och andra periodiska utgifter för Fastigheten i 

den mån de belöper på tiden före Tillträdesdagen. Köparen svarar för sådana 
utgifter i den mån de belöper på tiden från och med Tillträdesdagen. Intäkter från 
Fastigheten fördelas på motsvarande sätt.  

 
6. Säljarnas rättsliga dispositioner 
 Säljarna förbinder sig, att inte utan Köparens samtycke, under perioden från och 

med undertecknandet av detta avtal till och med Tillträdesdagen, upplåta 
nyttjanderätt eller belasta Fastigheten med annan upplåtelse, pantsätta 
Fastigheten eller i övrigt med tredje man ingå avtal av väsentlig betydelse rörande 
Fastigheten eller göra väsentligt ingrepp eller vidtaga annan åtgärd som kan 
begränsa Köparens dispositions- eller förfoganderätt över Fastigheten. 
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7. Handlingar mm som rör Fastigheten 
 På Tillträdesdagen ska Säljarna till Köparen överlämna eventuella handlingar som 

rör Fastigheten och som innehas av Säljarna 
 
8. Befintliga lån med Fastigheten som säkerhet 
 Säljaren är skyldig att innan tillträdet redovisa samtliga lån och inteckningar där 

Fastigheten står som säkerhet. 
 
 Säljaren garanterar att fastigheten inte är intecknad till ett högre belopp än  

2 380 000 (Tvåmiljonertrehundraåttiotusen) kronor. Den befintliga inteckningen 
består av totalt tolv pantbrev. 

 
 Köparen kommer på tillträdesdagen att lösa samtliga lån där Fastigheten är 

intecknad som säkerhet. Kostnaden för att lösa dessa lån kommer att räknas av 
från köpeskillingen. 

 

9. Garantier 
 Säljarna lämnar följande garantier, vilka gäller både på avtalsdagen och på 

tillträdesdagen: 
 

 att   Fastigheten inte är föremål för tvist eller process i domstol eller hos 
myndighet. 

 
10. Köpebrev 
 När Köparen betalt köpeskillingen i enlighet med detta köpekontrakt, ska köpebrev 

upprättas och undertecknas av Säljarna och Köparen. 
 

11. Lagfart och förvärvskostnader 
 Köparen förbinder sig att snarast, och senast inom tre (3) månader efter 

köpebrevets utfärdande, ansöka om inskrivning av förvärvet.  
 

12. Reklamation och preskription 
 Krav från Köparen som grundar sig på brist i garanti enligt detta avtal ska 

framställas skriftligen till Säljarna senast sex (6) månader efter det att bristen 
upptäckts. Därefter kan Köparen inte göra gällande bristen. 

 Köparens rätt att göra påföljd gällande enligt detta avtal upphör tolv (12) månader 
efter tillträdet. 

 
13. Fullständig reglering 
 Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som 

avtalet berör.  
 
14. Ändring och tillägg 
 Ändringar av och tillägg till detta avtal med dess bilagor ska för att vara gällande 

vara skriftligen avfattade och undertecknande av parterna. 
 
15. Tvist 
 Tvist med anledning av detta avtal ska slutligt avgöras i svensk domstol. 
 
 
 ___________________________________________________________ 
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Detta köpekontrakt har upprättats i två originalexemplar Säljarna och Köparen tar var sitt. 
 
 
Köpare:  Säljare: 
Knivsta den    /    2022  Knivsta den 22  /  2  2022 
 
KNIVSTA KOMMUN   
 
 
 
 
__________________________ _________________________   
 
Kommunstyrelsen   
 
 
    
  ________________________   
   
   
   
 
 
 
Säljarnas namnteckning bevittnas: 
 
 
 
_________________________  __________________________ 
 
Isak Marquardt  Anders Carlquist 
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Innehållsförteckning 
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2. Objektsbeskrivning _______________________________________________________________ 4 

3. Värdering _______________________________________________________________________ 5 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjektet  
Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Knivsta Vrå 1:212.  

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Knivsta kommun (org.nr 212000 – 3013) genom Isak Marquardt.  

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma fastighetens marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sanno-
lika priset vid en ”normal” försäljning på en fri och öppen fastighetsmarknad. Marknadsvärdet kan ej bestäm-
mas, utan endast bedömas.  

Enligt uppgifter från uppdragsgivaren ska värdeutlåtandet användas som internt beslutsunderlag.   

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2021-12-22. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-
jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 
av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.  

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Särskilda förutsättningar 
Värderingen grundar sig på uppgifter om ytor, värdeår och liknande huvudsakligen från taxeringsuppgifter.  

Underlag 
Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2021-12-13 av Martin Rydberg, Svefa.  

Som underlag för värderingen har även använts: 

 Fastighets- och taxeringsregistret 
 Kommunala planhandlingar  
 Svefas ortsprisdatabaser, Real Estate samt LOP 
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2. Objektsbeskrivning  

Fastigheten  
Fastigheten Knivsta Vrå 1:212 är belägen i Alsike i Knivsta kommun. Fastigheten har ett lantligt läge och är 
belägen strax norr om tätorten.  

Fastigheten har en tomtareal om 1 971 kvm och är bebyggt med ett småhus. Fastigheten har egen djupborrad 
brunn och enskilt avlopp.  

Omgivningen utgörs huvudsakligen skog- och ängsmark. Service i form av butiker, restauranger och skolor 
finns närmast i Alsike centrum, cirka en halv kilometer från fastigheten. Allmänna kommunikationer i form av 
bussar finns inom gångavstånd, tågstation finns närmast i Knivsta.   

     
Översikt över fastigheten Knivsta Vrå 1:212 

Byggnadsbeskrivning  

Bostadshuset på fastigheten uppfördes 1985 och omfattar enligt taxeringsuppgifter 125 kvadratmeter bo-
stadsyta plus 35 kvadratmeter biutrymme vilket sannolikt utgörs av garage & förråd. Byggnaden är uppförd i 
ett plan med kallvind och krypargrund. Utvändigt bedöms byggnaden vara i ett gott skick. Utöver bostads-
byggnaden finns även en mindre förrådsbyggnad, ett enklare växthus samt en jordkällare inom fastigheten.  
 
Bostadsdelen består av tre sovrum, vardagsrum, badrum, kök samt tvättstuga/förråd. Vidbyggt finns även ett 
garage med en ytterligare förrådsdel. Uppvärmning sker via luft/luft-värmepump samt kakelugn (installerad 
2016). Badrummet är renoverat 2016 tillsammans med ytskiktsrenovering av större delen av bostadsdelen, 
inklusive köket. Invändigt skick bedöms som gott för värdeåret.  
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Planförhållanden 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Området utnämns i översiktsplan som ett utveckl-
ingsområde för bebyggelse utanför tätorter. På sikt är det tänkt att Knivsta och Alsike ska växa ihop runt de 
centrala naturområdena.  

I värderingen har värdet bedömts såsom fastigheten ser ut i dag, d.v.s. utan spekulativa antaganden om 
kommande ändring i detaljplaner.  

3. Värdering 

Värderingsmetodik 
Vid värdering av privatbostäder, småhus används uteslutande en ortsprismetod. Dvs. en studie av vilka priser 
som tidigare betalats för fastigheter med egenskaper, storlek, skick och lägen liknande värderingsobjektets. 
För och nackdelar med jämförelseobjekten i förhållande till värderingsobjektet beaktas och bedöms. Vidare 
beaktas tidsaspekter. D.v.s. den allmänna prisutvecklingen på orten, som kan ha ägt rum sedan jämförelse-
objekten sålts. Köp som inte bedöms som marknadsmässiga gallras bort. Exempel på sådana köp kan vara 
köp med uppenbar intressegemenskap mellan köpare och säljare, såsom t.ex. försäljningar inom samma 
familj. Vidare kan köp med uppenbart avvikande köpeskillingar i vissa fall gallras bort.  

Ortsprisundersökning av bebyggda småhus inom Knivsta kommun 
En ortsprisanalys har genomförts avseende försäljningar av bebyggda småhusfastigheter inom Alsike tätort 
i Knivsta kommun.  

Jämförelsen har gjorts med fastigheter som uppfyller följande kriterier: 

 Fastighetstyp: Småhusenhet, bebyggd (typkod 220) 
 Försålda sedan: 2020-12-09 och framåt 
 K/T >1 
 Boarea: mellan 75 och 175 kvm  
 Tomtareal: > 800 kvm 

    

Försålda småhus från och med 2020-12-09 och framåt 
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Genomförda styckeförsäljningar har studerats inom värderingsobjektets närområde som försålts under den 
senaste 12-månadersperioden. Försäljningarna uppvisar ett genomsnittligt pris om drygt 6 100 000 kr för 
småhus med en genomsnittlig värdeyta om 150 kvm och en genomsnittlig tomtareal om 1 136 kvm. Den 
genomsnittliga standardpoängen uppgår till 34. Samtliga transaktioner återfinns inom intervallet cirka 35 
300 – 57 700 kr/kvm, med ett viktat medelpris om cirka 41 800 kr/kvm BOA.   

Resultat  
Gällande ortsprisundersökningen för bebyggda småhusfastigheter har värderingsobjektet en mindre värde-
yta och större tomtareal jämfört med genomsnittet som ortspriset uppvisar. Marginalvärdet per kvadratme-
ter sjunker vid ökat antal kvadratmeter, varför värdet per kvadratmeter blir något högre för mindre objekt. 
Då värderingsobjektet har en mindre bo-area har detta en ökande effekt på värdet per kvadratmeter.  Avse-
ende standardpoäng är värderingsobjektets standardpoäng något lägre än genomsnittet för ortspriset, vid 
besiktning konstaterades dock att skicket är gott.  

Värderingsobjektet har ett läge precis i utkanten av tätorten men har å andra sidan en större tomt än genom-
snittet av försäljningarna och som sannolikt har en viss avstyckningspotential.   

Med beaktande av värderingsobjektet unika egenskaper bedöms värderingsobjektets marknadsvärde åter-
finnas strax över presenterat medelvärde. 

Sammantaget bedöms värderingsobjektets marknadsvärde återfinnas inom intervallet 44 000 – 48 000 
kr/kvm värdeyta. Med en total värdeyta om 125 kvm motsvarar detta ett totalt värde om cirka 5 500 000 – 6 
000 000 kr.  

  

Fastighet Köpedatum Pris Tkr Kr/Kvm K/T TotalAreal Värdeyta Boarea Biarea Värdeår
TRUNSTA 3:45 2021-10-05 7 400 43 023 1,65 1 484 192 172 172 2018
VRÅ 32:1 2021-10-01 6 500 44 218 1,78 1 021 147 147 0 2003
VRÅ 7:3 2021-09-17 6 195 44 891 1,76 805 138 138 0 2005
VRÅ 1:231 2021-09-03 6 000 35 294 1,92 1 424 174 170 20 2015
VRÅ 1:465 2021-08-16 6 100 39 869 1,74 1 106 153 153 0 2008
VRÅ 1:524 2021-08-11 9 000 57 692 2,14 1 137 156 156 0 2007
VRÅ 1:249 2021-08-06 6 505 46 799 1,73 1 030 139 139 0 2003
VRÅ 1:576 2021-08-03 6 500 39 394 1,52 1 050 165 165 0 2009
VRÅ 1:179 2021-07-27 6 900 41 317 1,83 1 179 167 167 0 1977
EKEBY 1:279 2021-07-26 3 650 40 556 1,28 1 323 98 90 40 1949
VRÅ 19:1 2021-06-18 5 650 36 688 1,57 861 154 154 0 2003
RICKEBASTA 1:27 2021-06-07 4 830 38 952 1,94 1 149 124 124 0 1988
VRÅ 1:333 2021-04-06 5 400 41 860 1,56 901 129 129 0 2005
VRÅ 16:2 2021-03-19 6 450 37 500 1,75 891 177 172 27 2004
KURVALLEN 1:4 2021-01-28 5 000 39 063 1,66 1 681 134 128 30 1979

Medel ovägt 6 139 41 808 1,72 1 136 150 147 19 1998
Medel vägt 41 779
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4. Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet för fastigheten Knivsta Vrå 
1:212 vid värdetidpunkten 2012-12-22 till: 

 

 

 

 

5 750 000 kronor  
Fem miljoner sjuhundrafemtio tusen kronor  

 

 

 

 

Stockholm 2021-12-22 
 

       
Martin Rydberg    David Fäldt Uppgard   
Civilingenjör                             Civilingenjör 
Av Samhällsbyggarna                 Av Samhällsbyggarna 
auktoriserad fastighetsvärderare                                        auktoriserad fastighetsvärderare 

 

 

 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Bilder 
Bilaga 2 Fastighetsdatautdrag 
Bilaga 3 Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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Handläggare 
Adeline Ekegårdh 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-18 

Diarienummer 
KS-2022/201 

   
 

Kommunstyrelsen 

Överenskommelse om markbyte mellan Knivsta kommun och 
Kommunfastigheter, Särsta 3:232 och Särsta 3:12 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till två köpekontrakt som avser försäljning/byte av 
fastigheterna Särsta 3:12 och Särsta 3:232 mellan parterna Knivsta kommun och 
Kommunfastigheter.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen överväger att påbörja ett exploateringsprojekt på fastigheten Särsta 3:232, även 
kallat Tärnan, som ägs av Kommunfastigheter. Kommunen föreslås därför köpa fastigheten 
från bolaget. I gengäld köper/byter Kommunfastigheter till sig kommunens fastighet Särsta 
3:12 som är en förvaltningsfastighet. Kommunen erlägger en mellanlikvid på 300 000 kronor. 
 
Bakgrund 

Fastigheten Särsta 3:12 är bebyggd med en mindre byggnad som nyttjas såsom kiosk under 
sommarhalvåret, även kallad Särstastugan. Eftersom den fastigheten utgör en 
förvaltningsfastighet bör Kommunfastigheter äga och förvalta den. Det är därför lämpligt att 
bolaget köper den fastigheten av kommunen.  
Fastigheten Särsta 3:232 har tidigare varit bebyggd med en temporär förskola och 
närområdet utgörs av småhusbebyggelse.   
Kommunfastigheter har tagit fram en opartisk värdering av Forum Fastighetsekonomi AB där 
det framgår att Särsta 3:12 är värderad till 1,2 mkr och Särsta 3:232 till 1,5 mkr. Kommunen 
ska därför ersätta Kommunfastigheter mellanskillnaden på 0,3 mkr (300 000 kr). 
Bakgrunden till initiativet till markförsäljningen/markköpet av fastigheterna är att kommunen 
vill prioritera fastigheten Särsta 3:232 (Tärnan) för planläggning.   
Förslag till beslut är att Kommunstyrelsen godkänner förvärv av fastigheten Särsta 3:232 för 
300 000 kr och finansierar köpet genom att ianspråktaga 1,5 miljoner kr från 
kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Markförsäljningarna/markbytet innebär att kommunen ska erlägga en mellanlikvid på 
300 000 kronor, men bedöms i övrigt inte leda till några större ekonomiska konsekvenser. 
 
Den nya fastigheten finansieras med 1,5 miljoner kronor från KS ofördelade 
investeringsmedel och återstående medel är 2,3 miljoner kronor. 
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-18 
Värdebedömning, 2022-02-28 
Förslag till köpekontrakt - mellan Kommunfastigheter (Särsta 3-232) och kommunen (Särsta 
3-12), 2022-04-07 
Förslag till köpekontrakt – mellan kommunen (Särsta 3-12) och Kommunfastigheter (Särsta 
3-232), 2022-04-07 
 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
Mark- och exploateringschef 
Tillväxtchef 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja   Nej  X  
 
Förklara oavsett svar. 

 
Marköverlåtelsen påverkar inte i sig barn. En eventuellt kommande planläggning av 
fastigheten skulle kunna göra det. En bedömning av detta kan inte göras förrän i samband 
med ett sådant planärende.  
 

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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FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 

Värdeutlåtande 
 

avseende fastighet och del av fastighet 
 

Särsta 3:12 & Särsta 3:232 

 
i Knivsta kommun 
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UPPDRAG/BESKRIVNING 
 
Uppdragsgivare Kommunfastigheter i Knivsta AB genom Hans-Petter Rognes. 
 

Uppdrag Uppdragsgivaren har uppdraget undertecknad att kortfattat be-
döma marknadsvärdet av aktuella värderingsobjekt inför ett even-
tuellt markbyte mellan Knivsta kommun och Kommunfastigheter i 
Knivsta AB. Värdebedömningarna skall baseras på specifika förut-
sättningar, se nedan. 

 
Förutsättningar Värdebedömningen ska baseras på nedanstående förutsättningar: 
 

-  Att inga kostnader för utbyggnad av allmänna platser eller 
andra kostnader i form av exploateringsbidrag, medfinansie-
ring etc belastar värderingsobjektet utöver normala anslut-
ningskostnader för VA, el mm.  
 

- Värdebedömningen avses baseras på tillåten användning enligt 
gällande detaljplan. Eventuella förväntningar om annan fram-
tida markanvändning har ej beaktats i värdebedömningen. 

- Värdet av Särsta 3:232 skall endast bedömas baserat på att fas-
tigheten får bebyggas med förskola. 

- Värdet av Särsta 3:12 skall bedömas beaktat att byggnaden 
skall hyras ut till en kall lokalhyra motsvarande 1 000 kr/kvm 
LOA och år för restaurangändamål. 

- För utlåtandet gäller bifogade ”Allmänna villkor för värdeutlå-
tande”.  

 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är dagens datum. 
 

Underlag - Skriftligt underlag från uppdragsgivaren. 
 - Gällande detaljplan 
 - Okulär besiktning 2022-02-15. 
 - Kartor, flygbilder. 
 - Ortspriser. 

 

Fastighetsägare Fastigheten Särsta 3:232 ägs av Kommunfastigheter i Knivsta AB 
(org.nr. 556663-1577). Fastigheten Särsta 3:12 ägs av Knivsta kom-
mun. 
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KORTFATTAD BESKRIVNING 
  

Särsta 3:232 Värderingsobjektet ligger i nordöstra delarna av Knivsta tätort i 
Knivsta kommun. Avståndet till centrala Knivsta och pendeltågs-
stationen är 1 km. Närområdet utgörs av småhusbebyggelse. Fas-
tigheten har tidigare varit bebyggd med en temporär förskola. 
Tomten är grovplanerad och grusad. I direkta närområdet ligger en 
lekplats. Fastigheten är 2 370 kvm stor. 

 

  
 Källa: Datscha.se 

 
 För värderingsobjektet gäller detaljplan ”Sjöhagen” från 1976-12-

30. Genomförandetiden har gått ut. 
 

  
 Källa: Knivsta kommun 
 

 Detaljplanen anger att fastigheten får nyttjas för allmänt ändamål 
med en exploatering i högst 1 våning. Beaktat att ca 50 % av mar-
karealen skulle kunna komma att bebyggas bedöms en potentiell 
byggrätt till 1 000 kvm BTA. 
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Särsta 3:12 Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Särsta 3:12 i Knivsta 
kommun. Närområdet utgörs av badplats samt småhusbebyggelse. 
Fastighetens markareal uppgår till 2510 kvm och är bebyggd med 
en mindre byggnad vilken nyttjas såsom kiosk under sommarhalv-
året då badplatsen ligger i direkta närområdet. Byggnadens lokal-
area är uppmätt, grovt uppskattat på bygglovsritningar, ca 80 kvm. 
Fastighetens obebyggda delar utgörs av gräsmattor. Det finns pla-
ner på att komplettera fastigheten med minigolfanläggning. Fas-
tigheten är taxerad som obebyggd hyreshusenhet, tomtmark. 

 

  
 Källa: Datscha.se 
 

  
 Källa: Knivsta kommun 
 

 Detaljplanen anger att fastigheten utgör specialområde, fritidsom-
råde. Byggrätten är begränsad till den del som är bebyggd i nulä-
get. All övrig mark är prickmarkerad och får ej bebyggas.  
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VÄRDERING Värderingsmetoder 
 

 Syftet med värderingen av Särsta3:232 är att bedöma marknads-
värdet vilket här utgörs av värdet av byggrätten. Med marknads-
värde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning av 
värderingsobjektet på den öppna marknaden.  Vid värdering av 
mark för förskolemark är oftast ortsprismetoden tillämplig. Denna 
metod går ut på att bedöma marknadsvärdet genom jämförelser 
med avtal om överlåtelser av liknande objekt. 

 
 Marknadsvärdet av Särsta 3:12 bedöms med en marknadsanpas-

sad flerårig avkastningsanalys, dvs. en analys av förväntade fram-
tida betalningsströmmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, 
drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkast-
ningskrav, kalkylränta mm) ges värden som överensstämmer med 
de bedömningar marknaden kan antas göra under rådande mark-
nadssituation. Som grund för våra bedömningar om marknadens 
direktavkastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämför-
bara fastighetsköp. 

 
         Värdebedömning Särsta 3:232 
 
 Enligt gällande detaljplan är värderingsobjektet angivet som all-

mänt ändamål. Den verksamhet som därmed torde kunna inrym-
mas på fastigheten bedöms vara skoländamål (förskola, högsta-
dium, gymnasium), bibliotek, kommunhus, vårdverksamhet, vård-
boende, etc.  

 
 Enligt uppdragsgivaren skall dock värderingen bedömas förutsatt 

att endast förskoleändamål är tillåtligt. 
 
Ortspriser  Ett ortsprismaterial har framtagits avseende tomtmark för skolän-

damål som köpts de senaste åren i jämförbara lägen i Stockholms 
län. Forum har kännedom om de följande avtalen/förvärven: 

 

Upplands Väsby Upplands Väsby kommun försålde fastigheten Eds Prästgård 1:115 
under februari 2022 för 2,25 Mkr vilket med dess byggrätt på 1200 
kvm BTA motsvarade ett pris på 1 875 kr/kvm BTA. Avtalat var vill-
korat med att säljaren hade möjlighet att anvisa en hyresgäst som 
skulle få förhyra lokalerna för förskola till en hyra motsvarande 
2 500 kr per kvm BTA inklusive moms (kallhyra) och med ett 15 
årigt avtal. 
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Österåker  Österåkers kommun tecknade ett markanvisningsavtal gällande 
fastigheten Svinninge 1:345 i januari 2021 till Fondamentor Fastig-
heter AB. Byggrätten är på 700 kvm BTA och priset var 2,1 Mkr vil-
ket motsvarar 3 000 kr/kvm BTA. Samtidigt tecknades ett köpeav-
tal med samma aktör gällande fastigheten Svartgarn 2:691 till 
samma prisnivå.  

 
Järfälla I Järfälla och Tallbohov markanvisade kommunen mark till okänd 

köpare för förskoleändamål till en prisnivå på 3 000 kr/kvm BTA. 
Priset baserades på en fastighetsvärdering. 

 
Huddinge Huddinge kommun anordnande en markanvisningstävling, gäl-

lande fastigheten Marmormjölet 9 i Mellansjö/Svartvik. Inom fas-
tigheten planeras att uppföras en fristående förskola. Hoivatilat 
AB stod bakom det vinnande anbudet av totalt 10 anbud. Markan-
visningen skedde till ett fast pris på 3 800 kr/kvm BTA. avtal teck-
nades i oktober 2020.  

 
Täby  Täby kommun sålde fastigheten Giggen 1 till Actus Täby AB som 

tidigare haft rådighet över marken via tomträtt. Köpeavtalet un-
dertecknades i november 2019 och köpeskillingen var 1,4 Mkr. 
Fastigheten är bebyggd med en förskola med en byggrätt på 900 
kvm BTA och tomtarealen är 1 861 kvm. Köpeskillingen motsvarar 
därmed 3 500 kr/kvm BTA. 

 

Vallentuna Vallentuna kommun godkände i maj 2019 ett marköverlåtelseavtal 
gällande fastigheten Vallentuna-Åby 1:177 som har en areal på 
6 863 kvm. Köpare var Nystad Vallentuna Skolfastigheter AB som 
har för avsikt att uppföra skolbyggnad som ska inrymma Internat-
ionella Engelska skolan. Köpeskillingen var 7,5 Mkr och byggrätten 
uppskattas till ca 2 800 kvm BTA. Köpeskillingen motsvarar 1 093 
kr/kvm tomtareal eller ca 2 680 kr/kvm BTA. 

 
Nacka Möller och Partner vann markanvisningstävling i Orminge under 

oktober 2019 för 50st rad hus och förskola där erbjudet pris för 
förskolebyggrätten skall motsvara 2 000 kr/kvm BTA. 

 
 I Solsidan och inom fastigheten Solsidan 13:1 tecknades ny 

avgäldsnivå under september 2019 för förskola mellan Hemfosa 
och Nacka kommun. Avgälden baseras på ett underliggande mark-
värde motsvarande 2 300 kr/kvm BTA.  
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Lidingö I Dalénumområdet och avseende fastigheten Geodimetern 4 er-
höll Dvärguven AB markanvisning för förskola med tomträtt. Mar-
kanvisningen skedde till ett fast pris på 2 700 kr/ kvm BTA enligt 
värdering gjord under hösten 2020. 

  
Bedömning Ortspriserna ovan visar att överlåtelser har skett till priser mellan 

ca 2 000 – 3 800 kr/kvm BTA. Noteringarna på närmare 2 000 
kr/kvm BTA är dock antingen äldre, eller fasta priser vid markan-
visningstävlingar. Noteringen i Upplands Väsby på nivån 1875 
kr/kvm BTA är naturligtvis intressant men markanvisningen in-
rymde även villkor om hyresnivå och hyra vilket får anses vara be-
gränsande. Inom värderingsobjektet har det tidigare funnits en 
temporär förskola som numera är riven. I närområdet har det upp-
förts ny förskola. Enligt uppdragsgivaren finns det i nuläget inget 
specifikt behov av ytterligare förskolor. 

  
 Utifrån en samlad bedömning av både ortsprisjämförelser och den 

låga efterfrågan på ytterligare förskoleplatser bedöms en rimlig 
värdenivå för förskola inom värderingsobjektet till 1 500 kr/kvm 
BTA. 

 
 Beaktat en byggrätt på 1 000 kvm BTA bedöms marknadsvärdet av 

fastigheten, baserat på ovan angivna förutsättningar, till 1,5 Mkr.  
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         Värdebedömning Särsta 3:12 
 
 Enligt ovan redovisat värderas fastigheten Särsta 3:12 genom en 

avkastningskalkyl kompletterat med en ortsprisanalys. Värdet här 
kommer att bedömas förutsatt att en restaurangverksamhet kom-
mer att förhyra lokalerna till en kallhyra motsvarande 1 000 
kr/kvm LOA och år. Hyresgästen förutsätts stå för det inre under-
hållet samt fastighetskattetillägg. 

 
 Med en lokalarea på 80 kvm samt en hyra på 1 000 kr/kvm LOA 

och år ger det sammantaget en årlig hyresintäkt på 80 000 kr. För 
lokalerna bedöms det rimligt att inte åsätta något vakansanta-
gande då den mest sannolika köparen är en egenanvändare.  

 
 Drift och underhållskostnaden uppskattas till ca 200 kr/kvm, d.v.s. 

totalt ca 16 000 kr och skall således täcka byggnadens yttre under-
håll samt administration. Driftnettot blir således 64 000 kr/år.  
Med hänsyn till byggnadens ålder, standard och skick bedöms ett 
sammanvägt och marknadsmässigt direktavkastningskrav för bo-
städer och lokaler till 5,5 %. Eventuella investeringar i form av om-
byggnation i samband med uthyrning av byggnaden förutsätts 
hanteras genom separata avtal och tillägg. 

 
 Baserat på ovanstående bedömningar erhålls ett avrundat mark-

nadsvärde på nivån 1,2 Mkr under ovan angivna förutsättningar 
genom ovanstående avkastningskalkyl. Värdebedömningen kan 
kompletteras med ett ortsprisunderlag. Forum har kännedom om 
de följande affärerna.  

 
Kommun Fastighet Område Huvudsaklig LOA Värde- Ej Köpeskilling 

      användning m² år klar Tkr kr/kvm 

Botkyrka Persiljan 1 Slagsta Restaurang 137 1 976   5 000 36 496 

Ekerö Stenby 15:28 Lilla Stenby Restaurang 240 1 984   1 600 6 666 

Huddinge Badmästaren 5 Snättringe Kiosk 35 1 995   800 22 857 

Botkyrka Fittja 17:30 Fittja Restaurang 190 2 002   4 000 21 053 

Haninge Edesnäs 4:245 Utö Restaurang 90 2 007   2 580 28 666 

Norrtälje Skärsta 1:204 Hallstavik Restaurang 100 1 991   700 7 000 

Norrtälje Utanbro 1:66 Bergshamra Restaurang 98 2 005   1 780 18 163 

Nynäshamn Hoxla 11:13 Sorunda Restaurang 125 1 999   1 600 12 800 

Norrtälje Furusund 2:271 Furusund Kiosk 140 1 982   4 000 28 571 

Värmdö Alsvik 1:111 Svartsö Restaurang 200 1 985   3 500 17 500 

Nynäshamn Rodret 2 Nynäshamn Restaurang 235 1 949   4 885 20 787 
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 Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan fin-
nas, har köpts till priser mellan ca 6 700 och 36 500 kr/kvm med 
ett medeltal kring 20 000 kr/kvm. Flertalet av värderingsobjekten 
är försålda i mer attraktiva mikrolägen beaktat tex närhet till an-
nan service, skyltlägen eller är belägna utmed större trafikleder. 

 
 Beaktat värderingsobjektets specifika och något perifera läge inom  

Knivsta bedöms marknadsvärdet sökas i underkant av värdeinter-
vallet. 

 
 En stor del av alla fastighetsförvärv sker numera i bolagsform innebärande att köpeskillingen inte 

blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i ”portföljform”. Detta innebär var 
för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföl-

jerna får sökas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor. 

  
Sammanvägt Beaktat såväl avkastningskalkylen samt det redovisade ortspriset 

bedöms värdet av fastigheten Särsta 3:12 till 1,2 Mkr (beaktat 
ovanstående förutsättningar) vilket ger ett värde på 15 000 kr/kvm 
lokalarea, dvs i nivå med vad som bedömdes ovan. 
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SAMMANFATTNINGSVIS 
 
 Värdet av fastigheterna Särsta 3:232 och Särsta 3:12 i Knivsta 

kommun, beaktat de ovan angivna och specifika förutsättningarna 
bedöms, vid värdetidpunkten, 2022-02-25 till 1,5 Mkr avseende 
Särsta 3:232 och till 1,2 Mkr avseende Särsta 3:12.  

 
 Observera att ovanstående bedömningar är gjorda förutsatt de 

förutsättningar som anges under rubriken ”Förutsättningar”. 
 

 
 
Stockholm 2022-02-28 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
 

Magnus Hofström 
Civilingenjör   

Auktoriserad Fastighetsvärderare 
 
Bilagor; 

1. Fastighetsutdrag 
2. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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Köpekontrakt   

 

KÖPEKONTRAKT 
   
 
Mellan Knivsta Kommun, org.nr 212000-3013, (nedan benämnd Köparen) och  
Kommunfastigheter i Knivsta AB, org.nr 556663-1577, (nedan benämnd Säljaren) har 
följande köpekontrakt denna dag ingåtts. 
 
Bakgrund 
Överlåtelse av fastigheten Särsta 3:232 enligt detta köpekontrakt förutsätter att även en 
överlåtelse av fastigheten Särsta 3:12 sker enligt ett annat köpekontrakt, där Knivsta 
kommun är säljare och Kommunfastigheter är köpare. 
 
 

1. Överlåtelseförklaring 
 Säljaren överlåter och försäljer härmed, på de villkor som anges i detta kontrakt, 

till Köparen fastigheten Särsta 3:232 (nedan kallad Fastigheten), 2370 kvm 
tomtmark, i Knivsta Kommun. 

 
 Fastigheten är markerad med röd färg enligt bilaga 1. 
 
2. Tillträdesdag 
 Köparen skall tillträda Fastigheten senast den dagen då Lantmäteriet har 

registrerat Köparen som ny ägare.  
 

3. Köpeskilling och betalning 
Köpeskillingen är 1 500 000 kronor, vilket är Fastighetens marknadsvärde 
fastställd genom opartisk värdering, se bilaga 2. 
 
Betalningen sker genom att Köparens fastighet Särsta 3:12 som värderats till      
1 200 000 kronor, överförs till Säljaren jämte 300 000 kronor. 
 

4. Farans övergång mm 
 Säljaren står faran för att Fastigheten av våda skadas eller försämras före 

tillträdesdagen.  
 
5. Markföroreningar 
 Markförorening är sådan förorening etc som orsakats av tidigare verksamhet och 

som måste avlägsnas från platsen för att möjliggöra exploatering.  
 
 Alla åtgärder rörande marksanering som erfordras för exploatering genomförs av 

Säljaren.  
 
6. Utgifter och inkomster mm 
 Säljaren svarar för skatter, räntor och andra periodiska utgifter för Fastigheten i 

den mån de belöper på tiden före Tillträdesdagen. Köparen svarar för sådana 
utgifter i den mån de belöper på tiden från och med Tillträdesdagen. Intäkter från 
Fastigheten fördelas på motsvarande sätt.  

 
7. Säljarens rättsliga dispositioner 
 Säljaren förbinder sig, att inte utan Köparens samtycke, under perioden från och 

med undertecknandet av detta avtal till och med Tillträdesdagen, upplåta 
nyttjanderätt eller belasta Fastigheten med annan upplåtelse, pantsätta 
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Fastigheten eller i övrigt med tredje man ingå avtal av väsentlig betydelse rörande 
Fastigheten eller göra väsentligt ingrepp eller vidtaga annan åtgärd som kan 
begränsa Köparens dispositions- eller förfoganderätt över Fastigheten. 

 
8. Handlingar mm som rör Fastigheten 
 På Tillträdesdagen skall Säljaren till Köparen överlämna eventuella handlingar 

som rör Fastigheten och som innehas av Säljaren. 
 
9. Friskrivning 
 Marken överlåts i obearbetat skick som tomtmark. Köparen har beretts tillfälle att 

undersöka fastigheten och Säljaren har upplyst att geoteknisk undersökning av 
markförhållandena på fastigheten inte har utförts. 

  
 Köparen är av Säljaren informerad om gällande planbestämmelser för 

Fastigheten. 
 
10.  Gravationer 

Fastigheten överlåts gravationsfri. 
 

11. Garantier 
 Säljaren lämnar följande garantier, vilka gäller både på avtalsdagen och på 

tillträdesdagen: 
 
 att   Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Fastigheten, 
 att   Fastigheten senast på tillträdesdagen är obelånad och inte heller pantsatt, 
 att   Fastigheten inte är föremål för tvist eller process i domstol eller hos 

myndighet. 
 

12. Köpebrev 
 När Köparen betalt köpeskillingen i enlighet med detta köpekontrakt, skall 

köpebrev upprättas och undertecknas av Säljaren och Köparen. 
 

13. Lagfart och förvärvskostnader 
 Köparen förbinder sig att snarast, och senast inom tre (3) månader efter 

köpebrevets utfärdande, ansöka om inskrivning av förvärvet. 
 Köparen svarar för alla med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader, 

samt värdeintyg.  
 

14. Reklamation och preskription 
 Krav från Köparen som grundar sig på brist i garanti enligt detta avtal skall 

framställas skriftligen till Säljaren senast sex (6) månader efter det att bristen 
upptäckts. Därefter kan Köparen inte göra gällande bristen. 

 Köparens rätt att göra påföljd gällande enligt detta avtal upphör tolv (12) månader 
efter tillträdet. 

 
15. Fullständig reglering 
 Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som 

avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga upplysningar, åtaganden och utfästelser 
som lämnats av part före undertecknandet av avtalet eller som på annat sätt 
föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor. 
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16. Ändring och tillägg 
 Ändringar av och tillägg till detta avtal med dess bilagor skall för att vara gällande 

vara skriftligen avfattade och undertecknande av parterna. 
 
17. Tvist 
 Tvist med anledning av detta avtal skall slutligt avgöras i svensk domstol. 
 
 
 

Bilagor  
Bilaga 1 – Karta med markerad fastighet 
Bilaga 2 – Värdebedömning av Särsta 3-232 och Särsta 3-12, 2022-02 
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 ___________________________________________________________ 

 
 
Detta köpekontrakt har upprättats i tre originalexemplar Lantmäteriet, Säljaren och 
Köparen tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
Knivsta den         /      2022   Knivsta den         /       2022 
 
 
Köpare    Säljare 
Knivsta kommun   Kommunfastigheter i Knivsta AB 
 
 
 
 
__________________________  _________________________ 
Klas Bergström, kommunstyrelsens ordf. Hans-Petter Rognes, verkställande direktör 
 
 
 
__________________________  
Daniel Lindqvist, kommundirektör   
 
   
 
 
 
Säljarens och Köparens namnteckning bevittnas 
 
 
 
 
__________________________ _________________________ 
  
 
 
 
__________________________ __________________________ 
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Köpekontrakt   

 

KÖPEKONTRAKT 
   
 
Mellan Knivsta Kommun, org.nr 212000-3013, (nedan benämnd Säljaren) och 
Kommunfastigheter i Knivsta AB, org.nr 556663-1577, (nedan benämnd Köparen) har 
följande köpekontrakt denna dag ingåtts. 
 
Bakgrund 
Överlåtelse av fastigheten Särsta 3:12 enligt detta köpekontrakt förutsätter att även en 
överlåtelse av fastigheten Särsta 3:232 sker enligt ett annat köpekontrakt, där Knivsta 
kommun är köpare och Kommunfastigheter är säljare. 
 
 

1. Överlåtelseförklaring 
 Säljaren överlåter och försäljer härmed, på de villkor som anges i detta kontrakt, 

till Köparen fastigheten Särsta 3:12 (nedan kallad Fastigheten), 2510 kvm 
tomtmark, i Knivsta Kommun. 

 
 Fastigheten är markerad med röd färg enligt bilaga 1. 
 
2. Tillträdesdag 
 Köparen skall tillträda Fastigheten senast den dagen då Lantmäteriet har 

registrerat Köparen som ny ägare.  
 
3. Köpeskilling och betalning 
 Köpeskillingen är 1 200 000 kr, vilket är Fastighetens marknadsvärde fastställd 

genom opartisk värdering, se bilaga 2. 
 
 Betalningen sker genom att fastigheten Särsta 3:232 överförs till Säljaren. Då 

Särsta 3:232 har ett högre värde som motsvarar 300 000 kronor mer än 
köpeskillingen kompenseras Köparen med detta belopp. Ytterligare betalning än 
överföring av Särsta 3:12 enligt detta köpekontrakt är inte nödvändig. 

 
4. Farans övergång mm 
 Säljaren står faran för att Fastigheten av våda skadas eller försämras före 

tillträdesdagen.  
 
5.  Markföroreningar 
 Markförorening är sådan förorening etc som orsakats av tidigare verksamhet och 

som måste avlägsnas från platsen för att möjliggöra exploatering.  
 
 Alla åtgärder rörande marksanering som erfordras för exploatering genomförs av 

Säljaren.  
 
6. Utgifter och inkomster mm 
 Säljaren svarar för skatter, räntor och andra periodiska utgifter för Fastigheten i 

den mån de belöper på tiden före Tillträdesdagen. Köparen svarar för sådana 
utgifter i den mån de belöper på tiden från och med Tillträdesdagen. Intäkter från 
Fastigheten fördelas på motsvarande sätt. 
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7. Säljarens rättsliga dispositioner 
 Säljaren förbinder sig, att inte utan Köparens samtycke, under perioden från och 

med undertecknandet av detta avtal till och med Tillträdesdagen, upplåta 
nyttjanderätt eller belasta Fastigheten med annan upplåtelse, pantsätta 
Fastigheten eller i övrigt med tredje man ingå avtal av väsentlig betydelse rörande 
Fastigheten eller göra väsentligt ingrepp eller vidtaga annan åtgärd som kan 
begränsa Köparens dispositions- eller förfoganderätt över Fastigheten. 

 
8. Handlingar mm som rör Fastigheten 
 På Tillträdesdagen skall Säljaren till Köparen överlämna eventuella handlingar 

som rör Fastigheten och som innehas av Säljaren. 
 
9. Friskrivning 
 Marken överlåts i obearbetat skick som tomtmark. Köparen har beretts tillfälle att 

undersöka fastigheten och Säljaren har upplyst att geoteknisk undersökning av 
markförhållandena på fastigheten inte har utförts. 

  
 Köparen är av Säljaren informerad om gällande planbestämmelser för 

Fastigheten. 
 

10.  Gravationer 
Fastigheten överlåts gravationsfri. 

 
11. Garantier 
 Säljaren lämnar följande garantier, vilka gäller både på avtalsdagen och på 

tillträdesdagen: 
 
 att   Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Fastigheten, 
 att   Fastigheten senast på tillträdesdagen är obelånad och inte heller pantsatt, 
 att   Fastigheten inte är föremål för tvist eller process i domstol eller hos 

myndighet. 
 

12. Köpebrev 
 När Köparen uppfyllt sina åtaganden i enlighet med detta köpekontrakt, skall 

köpebrev upprättas och undertecknas av Säljaren och Köparen. 
 

13. Lagfart och förvärvskostnader 
 Köparen förbinder sig att snarast, och senast inom tre (3) månader efter 

köpebrevets utfärdande, ansöka om inskrivning av förvärvet. 
 Köparen svarar för alla med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader, 

samt värdeintyg.  
 
14. Reklamation och preskription 
 Krav från Köparen som grundar sig på brist i garanti enligt detta avtal skall 

framställas skriftligen till Säljaren senast sex (6) månader efter det att bristen 
upptäckts. Därefter kan Köparen inte göra gällande bristen. 

 Köparens rätt att göra påföljd gällande enligt detta avtal upphör tolv (12) månader 
efter tillträdet. 

 
15. Fullständig reglering 
 Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som 

avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga upplysningar, åtaganden och utfästelser 
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som lämnats av part före undertecknandet av avtalet eller som på annat sätt 
föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor. 

 
16. Ändring och tillägg 
 Ändringar av och tillägg till detta avtal med dess bilagor skall för att vara gällande 

vara skriftligen avfattade och undertecknande av parterna. 
 
17. Tvist 
 Tvist med anledning av detta avtal skall slutligt avgöras i svensk domstol. 
 

 
 

Bilagor  
Bilaga 1 – Karta med markerad fastighet 
Bilaga 2 – Värdebedömning av Särsta 3-232 och Särsta 3-12, 2022-02 
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___________________________________________________________ 

 
 
Detta köpekontrakt har upprättats i tre originalexemplar Lantmäteriet, Säljaren och 
Köparen tagit var sitt. 
 
 
 
 
Knivsta den         /      2022   Knivsta den         /       2022 
 
 
Säljare    Köpare 
Knivsta kommun   Kommunfastigheter i Knivsta AB 
 
 
 
 
__________________________  _________________________ 
Klas Bergström, kommunstyrelsens ordf. Hans-Petter Rognes, verkställande direktör 
 
 
 
__________________________  
Daniel Lindqvist, kommundirektör   
 
   
 
 
 
 
Säljarens och Köparens namnteckning bevittnas 
 
 
 
 
__________________________ _________________________ 
  
 
 
 
__________________________ __________________________ 
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Handläggare 
Catrine Wermelin 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-22 

Diarienummer 
KS-2022/207 

   
 

Kommunstyrelsen 

Revidering av regler och rutin för reklam i Knivsta kommuns 
anläggningar.  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar revideringen av Knivsta kommuns regler och rutiner för reklam i 
kommunens anläggningar.  
Sammanfattning av ärendet 

Ett steg i att öka intäkterna för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK) är att erbjuda lokala 
föreningar som har säsongsbokningar i ishallen, möjlighet att köpa och sälja reklam i 
tekningsringarna som integreras i isen. På så sätt kan kommunen fortsätta hålla låga 
markeringsavgifter och fortsatt subventionera lokalhyran för lokala föreningar. I tidigare 
beslut kring reklam i CIK valdes fast reklam bort för att inte barn och unga skulle utsättas för 
reklam under bland annat skoltid. Förvaltningen har i samråd med föreningslivet tagit fram ett 
förslag som på hur fast reklam kan finnas i ishallen på ett sparsamt sätt och utan att det 
påverkar upplevelsen av CIK och besökare på ett negativt sätt.  
Bakgrund 

Knivsta Centrum för idrott och kultur är en plats med många verksamma föreningar, 
kommunala verksamheter och externa aktörer och där beslut kring fast och lös reklam också 
är viktigt för huset som offentligt rum. Hanteringen av reklamfrågan är viktig då anläggningen 
som helhet ska stå för ett helhetsintryck och de värderingar som genomsyrar den. I tidigare 
diskussioner huruvida fast och lös reklam får förekomma i huset blev beslutet och 
gränsdragningen tydlig, fast reklam får inte förekomma då det bland annat ansågs påverka 
de skolbarn som vistas i lokalerna dagtid. Lös reklam ansågs också öka möjligheterna för fler 
föreningar att dra in intäkter vid olika tillfällen. 
I maj 2022 påbörjas ett planerat underhållsarbete i ishallen. En del av det underhåll som ska 
ske berör själva ispisten/betongplattan. Hallen måste därför stängas och isen tas då tillfälligt 
bort. Det ger möjligheter till att påverka utseendet på själva isytan till exempel i form av 
reklam i tekningsringarna. Isens fem tekningsringar skulle fördelas enligt följande: Knivsta 
kommun har mittcirkeln där CIKs nya symbol placeras. De övriga fyra upplåts, två vardera, 
till de två nuvarande lokala isföreningarna i Knivsta. Föreningarna får köpa dessa av 
kommunen och i sin tur sälja dem vidare till stödjande företag. Denna lösning ger intäkter till 
både kommunen och föreningar samt skapar en rimlig kombination av reklam och 
varumärkesbyggande grafiska inslag i isytan. 
Förvaltningen föreslår att tekningsringarna får vara på plats under två säsonger innan en ny 
försäljning görs. Det innebär att det här inte är en reklamplats som är statisk och enbart en 
intäkt vid ett tillfälle utan en löpande intäkt för både kommunen och föreningarna. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 

För att lägga ner tekningsringar i isen kräver det att ishallen är stängd ca två dagar. 
Förvaltningen vill därför att i samband med att det sker underhåll och hallen för en period är 
stängd, passa på när isen läggs igen, och då placera ut reklam i tekningsringar.  
En tekningsring kostar 12 tkr i materialkostnad. Förvaltningen föreslår att lokala föreningar 
för köpa två ringar var, för en kostnad om 20 tkr/ring, vilket ger en intäkt till kommunen på ca 
8000 kr/ring och som ligger kvar i två säsonger. En uppskattad intäkt som en förening kan få 
för en ring är någonstans mellan 30-40tkr. Innehållet av reklam i ringen måste givetvis följa 
de riktlinjer som för reklam dokumentet omfattas av som helhet.  
Barnkonsekvensanalys 

Genomförd enligt checklista.  
Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-03-22 
Beslutet ska skickas till 

Kultur- och fritidschef 
Enhetschef fritid 
 
 

 

 

Lena K Larsson, kultur-och fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Inom is föreningarna är avgifter för barn och unga relativt kostsamma. När möjligheter 
skapas för att låta kostnaderna hållas så låga som möjligt för barn och unga ser förvaltningen 
det som positivt.  
 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

I det här ärendet tas enbart is föreningarnas intresse omhand, då det gäller specifikt ishall, 
det skulle kunna finnas önskemål även i sporthallsföreningarna.  
 
 
 
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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Allmänt 

 

Idag finns en beslutad avtalsmall för fast reklam på Hälsohuset och i Alsike sporthall. I 

samband med det utökade antalet disponibla ytor med anledning av färdigställandet av 

Knivsta Centrum för idrott och kultur, CIK, finns ett behov av att ta fram tydliga regler och 

rutiner för reklam i kommunens anläggningar. Dessa rutiner och regler ersätter tidigare beslut 

men ändras inte angående Hälsohuset- och Alsike sporthall. 

 

 

 

 

Dokumenttyp:  Rutiner 
Diarienummer:  KS-2022/207 
Beslutande instans:  Kommunstyrelse 
Beslutsdatum:  XXX 
Giltighetstid:   2022-05-01-2023-12-31 
Dokumentansvarig:  Fritidschef 
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Bakgrund 

 

I anläggningar som Hälsohuset och Alsikehallen använder skolan lokalerna för sin 

verksamhet dagtid och föreningar för sin verksamhet, kvällstid. Tidigare beslut om att fast 

reklam får förekomma i Alsikehallen och i Hälsohuset sporthall, står kvar och ändras inte.  

CIK däremot som kräver en annan modell då det är en sådan kulturhistoriskt intressant 

byggnad och ställer därför särskilda krav på verksamhetsskyltning. Skylten får inte störa 

viktiga byggnadsdelar eller detaljer och det ställs högre krav på att skylten anpassas estetiskt 

till byggnaden, genom att exempelvis att endast exponera reklam till anvisad plats.  

 

Allmänt om Regler och rutiner 

 

Reklam- och sponsorintäkter är av stor vikt för föreningarna. Kommunen har tagit fram regler 

för att föreningarna ska behandlas jämlikt och ges samma förutsättningar att exponera reklam.  

 

Försäljning av arenanamn behandlas inte i detta dokument utan beslutas av Kommunstyrelsen 

vid förekommande fall.  

 

Reklam i anläggningarna delas upp i: 

 

 Lös/tillfällig reklam som löstagbara skyltar på inomhusvägg, innebandysarg (i 

scenario där fler innebandyföreningar är verksamma kommer avtal om tidsperiod tas 

fram för sargen), ismaskin, banderoller, digitala skärmar, rollups etcetera. Dessa visas 

tillfälligt alternativt sätts upp under aktiviteten för att plockas ned igen direkt efter 

avslutad aktivitet. 

 

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

fastmonterade skyltar på husväggar (inomhus och utomhus, is reklam (ex. 

tekningsring i isen), på stängsel vid fotbollsplaner eller annan reklam- som ej är 

löstagbar. 
 

 Reklam vid större arrangemang/elitspel oavsett anläggning, 

Tv-avtal, krav från specialförbund, försäljning av produkter etc.  

 

Reklam tillåts endast i anläggningar för verksam förening där matcher, tävlingar och 

evenemang bedrivs och föreningen närvarande.  

 

Reklamen ska följa respektive specialförbunds regler och ska dessutom följa samhällets etiska 

och moraliska regler samt riktlinjer från KO som gäller reklam riktad till barn. Ingen 

diskriminerande reklam eller reklam för alkohol, droger, tobak eller spelbolag får förekomma. 

Ingen reklam med politisk och/eller religiös inriktning får förekomma.  

 

Avtalsperioden för fast reklam där fast reklam är tillåtet gäller för en period om 3 år innan 

nytt avtal behöver tecknas. Uppsägningstiden är 6 månader.  

Vid utökad eller förändrad skyltning får endast ske i samråd med Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 
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Vid enstaka bokning av anläggning får endast lös reklam användas.  

 

Överenskommelse ska alltid ske med Kultur- och fritidskontoret. Vid försäljning av reklamyta 

på arena där flera aktörer är verksamma samtidigt baseras ytan för exponering av reklam på 

nyttjandegrad av arenan för respektive förening (exempel digital skärm). 

 

Om något av ovanstående bryts äger Knivsta kommun rätt att ta ned/bort reklamen. 

Eventuella kostnader för nedtagning och återställning kommer att faktureras föreningen.  
 

Kommunen debiterar ingen hyresavgift för den av föreningen disponerade ytan för fast 

reklam. 

 

Drift och skötsel sköts olika på anläggningarna. Detta påverkar möjligheterna till att exponera 

reklam.  

 

Föreningen åtar sig att väl vårda och underhålla uppsatt reklam. Reklam får bara sättas upp på 

anvisad plats för respektive anläggning. Kultur- och fritidskontoret ansvarar för att anvisa 

plats för att sätta upp reklam i respektive anläggning. 

 

Knivsta kommun debiterar ingen hyresavgift för den av Föreningen disponerade väggytan.  

 

Föreningen ombesörjer och bekostar en skylt som visar att Knivsta kommun också stödjer 

klubben. Underlag för tillverkning av skylten erhålls från Kultur- och fritidsförvaltningen 

Denna skylt ska ha samma storlek och liknande placering som övrig huvudsponsor eller 

liknande. Det ska klart framgå att Knivsta kommun är en av föreningens huvudsponsorer 

 

All eventuell reklamskatt betalas av förening/arrangör. 

 

Regler för reklam då Knivsta kommun driver och sköter anläggningen  

 

I kommunens anläggningar bedriver fler än en förening verksamhet. Exponering av reklam 

ska ske endast vid föreningens egna aktiviteter.  

 

Tillåten reklam:  

 

 Lös reklam som tas bort efter avslutad aktivitet. 

 Fast reklam enligt avtal som slutits mellan förening och kommun för förekomma i 

Alsike- och Hälsohuset sporthall, samt på isen i CIK:s ishall, på angiven plats.  

 

Regler för reklam då Knivsta kommun äger anläggningen, medan föreningen driver och 

sköter anläggningen (ex Engvallen och Brunnbyvallens fotbollsplaner)  

 

Tillåten reklam: 

 Lös reklam som tas bort efter avslutad aktivitet  

 Fast reklam enligt det avtal som skrivs med föreningen som sköter anläggningen 
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Reklam vid större arrangemang/elitspel i kommunalt driven anläggning:  

 

Alltid i överenskommelse med Kultur-och fritidskontoret. Avtal ska skrivas där det framgår 

vilka produkter som får säljas och vilka avtal som gäller angående exempelvis tv-sändningar 

etc.  

 

Placering och utformning av reklam  

Plats för uppsättning av fast reklamskylt anvisas alltid av kommunen. Kommunen godkänner 

även reklam och estetisk utformning innan reklamen monteras. Ingen trasig eller inaktuell 

reklamskyltning får förekomma - sådan ska avlägsnas av föreningen. Varje förening ser till att 

reklamskylten monteras och demonteras efter överenskommelse. Föreningen bekostar 

montering, skötsel, reparationer, underhåll samt demontering av reklamen. Detta får dock inte 

störa ordinarie verksamhet.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Finansiering av gemensamma innovationssatsningar 2022 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelse avsätter 2 100 000 ur medel för förändring och innovation, för finansiering 
av värdeskapande satsningar under 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun är en innovativ organisation där arbetet för att utveckla, förbättra och 
innovera ständigt är en del av vardagen. Under 2022 planeras ett antal aktiviteter i syfte att 
skapa värde för organisationen.  
 
Dessa aktiviteter är:  

 Pilotprojekt 
o Test av luftrenare i kommunens förskolor 

 Stärkta digitala verktyg 
o En digital arbetsplats för kommunens medarbetare 
o Effektivare verktyg för hanteringen av serveringstillstånd 
o Införandet av BI-verktyg som stöd i kommunens ekonomi- och analysarbete 

 Stärkt innovationsförmåga 
o Genomförandet av ett hackaton med utgångspunkt i utbildningskontorets 

verksamhetsområden med verksamhetsöverskridande deltagande 
o Genomförandet av innovationsaktiviteter såsom fortsatt arbete med 

pilotprojekt för digitala utskick, uppföljning och stöttning av tidigare 
hackatonteam samt utbildningsinsatser 

o En nanoutbildning för kommunens elever och anställda i syfte att stärka 
innovationsförmågan 

 
Föreslagna aktiviteter bedöms sammantaget kunna skapa värde för samhället i stort, Knivsta 
kommuns medborgare samt Knivsta kommun som organisation. Som organisation bedöms 
värdet tillskapas både på kort och lång sikt genom bland annat ge ytterligare förutsättningar 
för ökad produktivitet samt kvalitetssäkrade beslut.  
 
Bakgrund 

De planerade aktiviteterna innefattar genomförandet av pilotprojekt, stärkta digitala verktyg 
samt stärkande av organisationens och individers innovationsförmåga. Samtliga områden är 
nödvändiga för Knivsta kommun att arbeta med.  
 
 
Pilotprojekt 
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Luftrenare 
Sjuktalen i såväl förskola som skola innebär en ansträngning för verksamheterna. I många 
fall kräver frånvaro av ordinarie medarbetare att vikarier sätts in vilket sällan ger samma 
kvalitet i undervisningen som då ordinarie medarbetare genomför den. Inom 
Utbildningskontorets verksamheter i Knivsta ser sjuktalen ut på följande sätt.   
  

2019 2020 2021 

Hela Utbildningskontoret  7,1 % 9,1 % 7,6 % 

Förskolan 9,8 % 12,2 % 10,2 % 

Grundskolan 5,6 % 7,8 % 7,3 % 

Gymnasium och Vux 2,8 % 5,0 % 3, 0% 
 
En normal årsarbetstid är ca 260 dagar. Enligt tabellen ovan innebär det att våra 
medarbetare i förskolan i genomsnitt är sjuka 26 dagar per år.  
 
Enligt en uträkning kostar sjukfrånvaron i för- och grundskola ca 24 msek per år varav 6,7 
msek per år i förskolan. Om vi skulle sänka dessa ohälsotal markant så skulle vi kunna göra 
helt andra saker i verksamheterna för våra barn och elever.  
 
Att ha ordinarie personal på plats ökar tryggheten för barnen och eleverna, ökar trivseln och 
minskar arbetsbördan för medarbetare vilket gör att vi blir än mer attraktiva som 
arbetsgivare. 
 
För att minska våra sjuktal vill vi testa två olika typer av luftrenare på två förskolor vardera; 
en större och en mindre/äldre för att se om vi kan uppnå önskade effekter. Om vi kan få ner 
sjuktalen så skulle det innebära en kvalitetshöjning för våra verksamheter och i förlängningen 
för barnens lärande.  
 
Vid sidan om vinsterna för verksamheterna skulle detta också påverka samhället i stort på ett 
positivt sätt om vi kan minska ohälsotalen bland barn och elever vilket skulle leda till färre 
vabdagar för vårdnadshavarna.  
 
Luftrenare i verksamheterna skulle även kunna fungera som ett pilotprojekt för andra 
verksamheter inom exempelvis vård och omsorg. 
 
Stärkta digitala verktyg 

Den digitala arbetsplatsen 

Knivsta kommun behöver en utvecklad och sammanhållen intern digital miljö som stimulerar 
samverkan och nya innovativa arbetssätt över organisationsgränserna. Det blir särskilt viktigt 
i och med att delar av arbetet framöver kan ske på distans, och att man för delar av 
förvaltningen nu styr över till funktionsbaserade arbetsplatser istället för personliga. 
 
Den sammanhållande delen i en sådan plattform är ett gemensamt intranät för hela den 
kommunala organisationen. Det ska tillhandahålla information och verktyg som man som 
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medarbetare i Knivsta kommun behöver, och utgöra ramverk med ett lättillgängligt gränssnitt 
för alla delar i den digitala arbetsplatsen. Därtill behövs en stark sökfunktion som skapar 
hittbarhet, och i botten ett AD som möjliggör rollbaserad information och kommunikation. 
 
Det är viktigt att ett projekt för ett nytt intranät ges resurser och kan bygga en 
samarbetsplattform som fungerar väl för alla, oavsett organisationstillhörighet eller 
anställningsform. Att kunna verka för en gemensam värdegrund, kunna dela information och 
hitta kunskap samt ha tillgång till lättanvända redskap för samverkan är viktiga delar för en 
innovativ och effektiv organisation. Intranätet behöver vara den gemensamma ingången som 
stimulerar, inspirerar och förenklar i vardagen.  
 
Övergripande lösning 
Utöver gränssnittet står intranätet också för nyhetsflöden och det basinnehåll man som 
medarbetare behöver i sitt arbete. Centralt för en positiv användarupplevelse är en stark 
sökfunktion liksom att plattformen kan kopplas till ett väl uppbyggt AD som möjliggör 
rollbaserad information och kommunikation. Till intranätet kopplas viktiga plattformar för 
information, delning av kunskap och samverkan såsom outlook-mejlen, dokumentlager i 
Sharepoint, Teams för samarbete och samverkan samt nuvarande e-learningplattform för 
guider och instruktioner. Tillsammans bildar dessa den digitala arbetsplatsen, där tanken är 
att nya redskap och funktioner successivt ska kunna adderas. 
 
Förstudie genomförd 
En övergripande förstudie är genomförd. Den visar på att det finns väl beprövade 
publiceringssystem som tillhandahåller standardlösningar för kommunala intranät, kring vilket 
den sammanhållna digitala arbetsplatsen kan byggas. Lösningarna omfattar också en stark 
sökfunktion. Uppsättningen av webbplatsen behöver göras med hjälp av webbpartner.  
 
BI (Business Intelligence)-verktyg 
Verksamheten (både chefer och handläggare med flera), behöver ett analysverktyg som 
strukturerar upp data från flera olika datakällor. Det kan vara för att skapa bra dataunderlag 
(dashboard) för chefer för en tydligare styrning av verksamheten eller dataunderlag för 
analys av särskilda parametrar som exempelvis försörjningsstöd, meritvärden, 
hemtjänsttimmar etc. De moderna analysverktygen förenklar datainhämtningen och 
visualiserar data i realtid både mot interna datakällor som externa.  
 
Idag läggs mycket tid på att leta data i olika källsystem och därefter bearbeta data. 
Analysverktyget kommer ge tidsvinster i alla verksamheter genom både effektivare 
datainsamling och möjliggör standardiserade rapporter, liksom möjligheten att sammanföra 
data från olika källor. Genom en tydligare och förbättrad presentation av data är 
bedömningen också att chefer tar bättre beslut som är fördelaktiga för kommunen på lång 
sikt. Det är också möjligt att några analysverktyg med tiden kan avskaffas genom detta 
införande som pro(a)act, financial information centre etc och på så sätt frigöra resurser för 
alternativt värdeskapande. 
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Serveringstillstånd 
Knivsta kommun hanterar stora mängder tillstånd på regelbunden basis. Vissa av dessa 
tillstånd är serveringstillstånd som söks av företagare i kommunen. Hanteringen av just 
serveringstillstånd kan stödjas av system som förenklar såväl hantering som i servicen med 
företagarna som sökt tillstånden. Implementeringen av stödjande system ses även som 
värdeskapande då den ger bättre förutsättningar att bibehålla rättssäkerhet och öka 
produktiviteten.  
 
Stärkt innovationsförmåga 

Hackaton 
Knivsta kommun behöver även fortsatt arbeta med att fånga den typen av värdeskapande 
idéer och möjligheter som finns bland våra medarbetare i de olika verksamheterna. Att fånga 
dessa idéer förenklas av en kreativ miljö och ett engagerande kontext. Hackaton som 
metodik har hittills använts i Knivsta kommun med ett gott resultat där idéer lyfts fram, nya 
samarbeten bildats och värden har skapats.  
 
Utbildningskontoret ser nu en möjlighet till att lyfta fram möjligheter och idéer inom ramen för 
dess verksamhet genom anordnandet av ett hackaton. Ambitionen är att öppna upp eventet 
för deltagare från samtliga verksamheter samtidigt som det centreras runt frågeställningar 
som lyfts primärt kopplade till utbildningskontorets verksamhet.  
 
Bedömningen är att metodiken tillskapar värde såväl som en del i ökad produktivitet genom 
stärkta förutsättningar till samskapande över verksamhetsgränser samt genom det rent 
konkreta värde som tillskapas genom respektive genomförd idé.  
 

Nanoutbildning 
Enligt Skolverket ska innovation och entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela 
elevens skolgång. Det är vårt ansvar som huvudman att leda och organisera arbetet med 
innovation och entreprenörskap i skolan genom att skapa förutsättningar för detta. Att skapa 
en multimodal nanoutbildning för våra grundskolelever och lärare bedömer vi vara en 
nyckelaktivitet i detta arbete.  
 
Varför måste vi själva skapa en utbildning?  
Det finns mycket bra utbildningsmaterial om innovation och innovationsledning. Tyvärr är 
mycket av materialet på engelska och anpassat för en målgrupp som har minst en 
högskoleexamen. ISPIMs (the International Society for Professional Innovation 
Management) nätverk för utbildare listar kontextualisering av utbildningsmaterial för olika 
målgrupper som en av de största utmaningarna bland utbildare i dagsläget. Varför vi anser 
att det bästa för våra grundskoleelever är att vi själva anpassar existerande material till deras 
kontext. Utbildningen kommer vila på evidensbaserat källmaterial och internationell forskning 
om innovation och innovationsledning som är i linje med det som rekommenderas i 
standardserien för Innovationsledning SS-ISO 56000.   
 
Vad kommer utbildningen innehålla?  
Utbildningen kommer vara multimodal och centrerad kring 7 moduler. Varje modul består av 
en eller 2 videos som är 2-3 minuter långa. Varje video är animerad med talat ljud och 
textning. Varje video har ett kopplat automaträttat kunskapsprov. Till 5 av modulerna har 
varje video ett recept på en övning kopplat till att omsätta idéer i handling och omvandla dem 
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till värde för andra. Dessa övningar kan lärarna göra tillsammans med eleverna på lektionstid 
för att ytterligare befästa kunskaperna.  
 
Hur länge kommer utbildningen hålla?  
Utbildningen designas för att vara beständig över lång tid och baseras på ledande forskning 
om innovation och utbildning om innovation. Eftersom vi själva kommer ha kontroll över allt 
skapat material kan vi enkelt uppdatera materialet om delar skulle bli utdaterade.  
 
Innovationsaktiviteter 
Under hösten finns behov av fortsatt starkt stöd i genomförandet av innovationsaktiviteter 
såsom fortsatt arbete med pilotprojekt för digitala utskick, uppföljning och stöttning av tidigare 
hackatonteam samt utbildningsinsatser. Då Innovationskontorets bemanning kommer vara 
mycket begränsad under hösten finns behov av utökat stöd i vissa aktiviteter som ska 
genomföras. Detta stöd bedöms vara gynnsamt för kommunen som helhet och kommer 
anpassas utifrån var behovet är som störst och var mest värde kan skapas.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 

De avsatta medlen är tänkta att täcka de initiala kostnaderna förknippade med respektive 
aktivitet. Framtida tillkommande driftskostnader för de digitala verktygen ligger inom ramen 
för respektive verksamhetsbudget förutsatt att tilltänkt omfattning bibehålls.   
 
Fördelningen av de efterfrågade medlen är enligt följande 

 Pilotprojekt – 500 tkr 
o Test av luftrenare i kommunens förskolor – 500 tkr 

 
 Stärkta digitala verktyg -900 tkr 

o En digital arbetsplats för kommunens medarbetare – 500 tkr 
o Effektivare verktyg för hanteringen av serveringstillstånd – 100 tkr 
o Införandet av BI-verktyg som stöd i kommunens ekonomi- och analysarbete – 

300 tkr 
 

 Stärkt innovationsförmåga 650 tkr 
o Genomförandet av ett hackaton med utgångspunkt i utbildningskontorets 

verksamhetsområden med verksamhetsöverskridande deltagande – 250tkr  
o Genomförandet av innovationsaktiviteter såsom fortsatt arbete med 

pilotprojekt för digitala utskick, uppföljning och stöttning av tidigare 
hackatonteam samt utbildningsinsatser - 250tkr 

o En nanoutbildning för kommunens elever och anställda i syfte att stärka 
innovationsförmågan – 150 tkr 

 
Utöver detta avsätts 50 tkr till kommundirektören centralt i syfte att snabbt kunna stärka upp 
genomförandet av aktivitet som innebär utökad kostnad.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
 
 

 

Daniel Lindqvist    
kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Nyttjande av medel avsatta för Innovations- och förändringsarbete bedöms inte i sig ha en 
påverkan på barn.  
 
Två av de tänkta aktiviteterna, luftrenare i förskolor samt Nanoutbildningen bedöms dock 
påverka barn.  
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
I den mån aktiviteter påverkar barn bedöms detta ha en positiv effekt 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

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

 
Ja  Nej   

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-30 

Diarienummer 
KS-2022/100 

Ekonomichef   
 

Kommunstyrelsen 

Svar på revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen  

 
Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteutlåtande 2022-03-30 som svar på revisorernas brev 
angående granskning av investeringsprocessen samt uppdra till förvaltningen att genomföra 
åtgärder i enlighet med tjänsteutlåtandet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

De förtroendevalda revisorerna har granskat investeringsprocessen i Knivsta kommun. 
Revisorernas bedömning är att kommunen inte helt säkerställer en ändamålsenlig 
investeringsprocess. Revisionen bedömer att det finns en tydlig roll och ansvarsfördelning 
samt att det finns upprättade policys och riktlinjer. Gällande prioriteringar och avgränsningar 
av investeringar för verksamhetens behov och prioritering av vilka investeringar som 
genomförs finns utveckling och förbättring, detsamma gäller återrapportering av genomförda 
och icke genomförda investeringar. Förvaltningen uppdras att utveckla rutiner och 
återrapporteringen för investeringar.  
 
Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har granskat investeringsprocessen i Knivsta kommun utifrån 
perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll. Sju revisionsfrågor 
har ställts med olika slutsatser. 
1. Vilka bedömningar ligger till grund för prioritering av investeringsprojekt och finns en 
tydliggjord behovsinventering utifrån tillräcklig långsiktighet, dokumenterade analyser och 
intern dialog? 
2. Är budgetprocessen för investeringar ändamålsenlig och tydliggjord för att tillse att 
välgrundade politiska beslut fattas med avseende på dokumenterade underlag som beskriver 
kostnad, nytta, konsekvens och tidsåtgång? 
3. Finns en klar roll-och ansvarsfördelning mellan olika aktörer och hur är denna 
rollfördelning uttryckt i kommunens styrdokument? 
4. Finns en dokumenterad och etablerad upphandlingsprocess med tillräcklig intern kontroll? 
5. Säkerställer genomförandeprocessen tydlig ansvarsfördelning, adekvat hantering av 
avvikelser samt återrapportering till politisk nivå? 
6. Är den s.k. Knivstamodellen (partnering) effektiv och ändamålsenlig? 
7. Sker projektavslut på ett systematiskt sätt som medför en utvärdering av budgeterade 
premisser och återrapportering till politisk nivå? 
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Svar på revisionsfrågor 

1. Vilka bedömningar ligger till grund för prioritering av investeringsprojekt och finns en 
tydliggjord behovsinventering utifrån tillräcklig långsiktighet, dokumenterade analyser och 
intern dialog? 
Revisorerna bedömer att det saknas prioriteringar och avgränsningar av verksamhetens 
behov av investeringar med resultatet att ett flertal budgeterade investeringar som 
kommunens förvaltning inte har kapacitet att utföra. 

Förvaltningen delar uppfattningen att det finns utmaningar i att erhålla investeringsmedel 
som inte är finansierade i driftbudgeten, dvs att det har gjort tillägg till verksamhetens budget 
för att möta framtida kapitaltjänstkostnader.  
I budgetprocessen diskuteras och prioriteras investeringar delvis på högre nivå, denna 
prioritering behöver med fördel även ske på nämndnivå. Inför framtagande av nämndens 
verksamhetsplan förslås utveckling av anvisningar där prioriteringar behöver ske av 
kommunfullmäktiges investeringsplan mot bakgrund av driftsekonomin.  
Prioriteringen syftar till att tydliggöra för politiken vad som är genomförbart ur ekonomi och 
kapacitetsperspektiv. Det som initialt inte bedöms som möjligt att genomföra måste fortsatt 
vara till nämndens förfogande, eftersom det emellanåt behöver ske omfördelning av resurser 
mellan projekten. En fortsatt kommunikation mellan politiken och förvaltning är central och 
behöver ske kontinuerlig, formellt och informellt.  
2. Är budgetprocessen för investeringar ändamålsenlig och tydliggjord för att tillse att 
välgrundade politiska beslut fattas med avseende på dokumenterade underlag som beskriver 
kostnad, nytta, konsekvens och tidsåtgång? 

Revisorerna bedömer att investeringsprocessen ger välgrundade underlag till beslut, men 
eftersom inte alla investeringar genomförs leder inte alla investeringsobjekt till underlag för 
politisk prioritering.  

Förvaltningen anser att det delvis är en konsekvens av revisionsfråga ett och att en 
förbättrad prioritering indirekt leder till färre investeringsobjekt som inte får politisk 
behandling.  
Motiven till att investeringar som ändock inte genomförs och inte prioriteras politiskt är 
många, det kan vara vakanser, upphandlingar eller i avvaktan på att andra politiska beslut 
ska vinna laga kraft. Med anledning av dessa motiv kan de bli en stor administrativ kostnad 
till liten nytta för kommunen (väga nytta mot kostnad). För att ändå strama upp processen 
och öka transparensen föreslås att förvaltningen ska informera politiken om statusen för 
investeringsobjekten i samband med den ekonomiska rapportering som sker till nämnden 
samt i verksamhetsberättelser (delår och årsbokslut). 
3. Finns en klar roll-och ansvarsfördelning mellan olika aktörer och hur är denna 
rollfördelning uttryckt i kommunens styrdokument? 
Revisorerna bedömer att delegationsordning och investeringsprocessen är tydlig avseende 
roll- och ansvarsfördelning. 

Förvaltningen delar revisorernas bedömning, men konstaterar att investeringsriktlinjerna är 
relativt nya och behöver bli mer kända för att hela investeringsprocessen ska bli väl 
fungerande och effektiv. 
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4. Finns en dokumenterad och etablerad upphandlingsprocess med tillräcklig intern kontroll? 
Revisorerna bedömer att intern kontrollen är dokumenterad och tillräcklig.  

Förvaltningen delar revisorernas bedömning, i den årliga interna kontrollplanen kontrolleras 
upphandlingsprocessen genom stickprov. 
5. Säkerställer genomförandeprocessen tydlig ansvarsfördelning, adekvat hantering av 
avvikelser samt återrapportering till politisk nivå? 
Revisorerna har granskat nämndernas delårsrapporter (verksamhetsberättelser) och tagit del 
av redogörelsen för investeringsobjektens utgifter, prognos och budgetavvikelse. Analysen 
för ej genomförda investeringar är dock inte tydligt beskrivna.  

Förvaltningen delar revisorernas uppfattning och konstaterar att rutinen inte har varit att 
beskriva ej genomförda investeringsobjekt. Dessa motiv kan tydligare beskrivas i 
nämndernas verksamhetsberättelser. En uppdatering av anvisningarna för 
investeringsredovisningen kommer att göras till nästkommande bokslut.  
6. Är den s.k. Knivstamodellen (partnering) effektiv och ändamålsenlig? 
Revisorerna har granskat Knivstamodellen och konstaterar att modellen är en mycket effektiv 
för samverkan i byggentreprenader. Det är kommunens bolag som tillämpar modellen.  

Förvaltningen delar bedömningen att den varit gynnsam för Knivsta kommunkoncern, men 
lämpar sig framförallt i större byggentreprenader. 
7. Sker projektavslut på ett systematiskt sätt som medför en utvärdering av budgeterade 
premisser och återrapportering till politisk nivå? 
Revisorerna bedömer att investeringsriktlinjerna är tydliga för återrapportering men saknar 
konkreta återrapporteringar som kan bekräfta att processen fungerar. För investeringar 
överstigande 3 miljoner kronor saknas dokumentation att kommunstyrelsen tagit del av 
återrapporteringen. Även dokumentation av ej genomförda investeringar efterlyses. 

Förvaltningen ser en fortsatt förbättringspotential av efterlevnaden av investeringsriktlinjerna 
men konstaterar samtidigt att de har varit på plats i drygt 1 år (beslutade 2020-10-19, mitt i 
en pandemi). Med tiden är bedömningen att dessa riktlinjer kommer säkerställa en förbättrad 
återrapportering till nämnd och Kommunstyrelse för projektinvesteringar överstigande 3 
miljoner kronor. Att förse nämnden med underlag för beslut om ej genomförda investeringar 
anser förvaltningen är en administrationskostnad som inte är förenlig med den nytta som 
erhålls, men att den återkommande månatliga ekonomiska rapportering kan innehålla 
utvecklad information om investeringsprojektens framtid för ökad transparens. Rutinen för 
den ekonomiska rapporteringen ska utvecklas.  
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Övrigt 
Revisorernas rekommenderar även att förvaltningen ser över behovet av detaljerad 
återrapportering för investeringar med prognosticerad negativ budgetavvikelse. 
 
Rutinen för budgetavvikelse för investeringar är mycket enkelt, om investeringen befaras 
överstiga budgeterad investeringsnivå ska antingen projektets ambitionsnivå sänkas för att 
hålla sig inom budgeterad ram alternativt ska en framställan till politiken göras för 
omfördelning av investeringsmedel (prioriteringar) eller begäran om ytterligare 
investeringsmedel. Investeringsprojekt är en del av den månatliga ekonomiska 
rapporteringen med prognos. Förvaltningen bedömer inte att denna rutin behöver utvecklas 
ytterligare. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte ha någon ekonomisk konsekvens då det avser ett svar på en 
granskning från kommunens förtroende valda revisorer. De föreslagna förbättringsåtgärderna 
av rutiner och återrapporteringen kan möjligen ha en ökad administrativ kostnad. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-03-30 
Revisionsrapport granskning av investeringsprocessen 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
Revisorerna 
 

 

 

Daniel Lindqvist  Dan-Erik Pettersson 
Kommundirektör  Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Tjänsteutlåtandet är ett svar på en granskningsrapport om kommunens investeringsprocess 
och har således 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 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-24 

Diarienummer 
KS-2022/137 

Ekonomichef   
 

Kommunstyrelsen 

Begäran om medel från kommunstyrelsen för datorer till 
grundskolan (1:1) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden 5,75 miljoner kronor ur budgetposten KS 
medel för skola 1:1 (datorer) för ökad datortäthet i grundskolan. 
Sammanfattning av ärendet 

I mål och budget 2022 har medel avsatts under kommunstyrelsens finansförvaltning för 
ökad/bevarad datortäthet i grundskolan, totalt 5,75 miljoner kronor. Visionen är en dator 
(device) per elev, avsatta resurser är en förutsättning för att kunna bibehålla den 
uppbyggnad av datortäthet som genomförts under mandatperioden.   
Utbildningsnämnden beslutade i januari 2022 att begära de avsatta medlen.  
Ekonomisk konsekvensanalys 

Genom att nyttja tilldelade medel kan den uppbyggda datortätheten kunna bibehållas. 
Beslutet är inte kostnadsdrivande eftersom det är inte är en ökning av tidigare års tillskott för 
datortäthet. Omvänt är ett negativt beslut möjligen ogynnsamt eftersom den uppbyggnad 
som gjorts då kan gå förlorad. 
Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Beslut från utbildningsnämndens, § 4, 2022-02-18 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2021-11-18  
Beslutet ska skickas till 

Akten 
Utbildningschef 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningsekonom utbildningsnämnd 
 
 
 
 

Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Att tilldela medel för bevarad datortäthet i grundskolan berör eleverna i högsta grad på ett 
positivt vis. Ett negativt besked bedöms vara negativt för eleverna. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
Det antas vara för elevernas bästa att öka datortätheten. 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
Det bedöms inte finns någon intressekonflikt.  
 
 
 
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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 Utbildningsnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (11)  

Sammanträdesdatum  

2022-02-08  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 4   Dnr: UN-2021/274 

Medel till 1:1 grundskolan 2022  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden begär 5 750 000 kronor från kommunstyrelsens avsatta medel KS skola 
1:1 (datorer) 2022.  

Beslut enligt förslag.  

Röstförklaring 

Anna Koskela-Lundén (L) och Matilda Hübinette (KNU) anmäler röstförklaring (se 
protokollsbilaga 1 och 2).  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden söker de 5 750 000 kronor som finns avsatta för att möjliggöra en ökad 
datortäthet i grundskolan från kommunstyrelsens pott KS skola 1:1 (datorer) 2022. 

Underlag för beslut: 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-30 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Akten 
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Handläggare 
Maria Nordanberg 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-30 

Diarienummer 
UN-2021/274 

   
 

Utbildningsnämnden 

Medel till 1:1 grundskolan 2022 

 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden begär 5 750 000 kronor från kommunstyrelsens avsatta medel KS skola 
1:1 (datorer) 2022.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden söker de 5 750 000 kronor som finns avsatta för att möjliggöra en ökad 
datortäthet i grundskolan från kommunstyrelsens pott KS skola 1:1 (datorer) 2022. 
 
 
Bakgrund 
I Mål och budget 2022 avsattes medel under kommunstyrelsens finansförvaltning för ökad 
datortäthet i grundskolan, totalt 5 750 000 kronor. Framtidsvisionen är en dator/surfplatta per 
elev. Förvaltningen ser ett stort behov av fortsatt digitalisering inom grundskolan. 
 
 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett tillägg på 5 750 000 kronor har gjorts i utbildningsnämndens internbudget för grundskolan 
vid beräkning av elevpeng 2022 då motsvarande summa finns avsatt i KS:s budget 
avseende 1:1 för grundskolan. Utebliven tilldelning från KS:s budget skulle generera ett 
underskott för nämnden motsvarande samma summa.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-30 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Akten 
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Tapio Liimatainen   
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej X   

 
Förklara oavsett svar. 

Budgeten påverkar samtliga verksamheter inom utbildningsnämnden. Barn kan komma 
att påverkas indirekt genom exempelvis personaltäthet och storlek på barngrupper. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Utifrån fastställda budgetramar har avvägningar gjorts mellan olika åldersgrupper, 
förutsättningar etc för att ge möjlighet att genomföra det pedagogiska uppdraget på ett så 
ändamålsenligt sätt som möjligt. 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-21 

Diarienummer 
KS-2022/204 

   
 

Kommunstyrelsen 

Kommunal borgen Knivstavatten AB 

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld ingå borgen för 
Knivstavatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 103 076 000 
kronor jämte därpå löpande räntor och kostnader.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Knivstavatten AB har gjort en formell begäran om höjt borgenstak med 32 miljoner kronor till 
103 miljoner kronor.  
Bakgrunden är att bolaget genomför och planerar för investeringar i utbyggnad av VA-
infrastrukturen. Bolaget har därför ett behov av finansiering till goda villkor, vilket en 
kommunal borgen medför. Knivstavatten AB har sedan en tid tillbaka också möjlighet att låna 
genom Kommuninvest men det förutsätter en kommunal borgen. Förslaget är att godkänna 
bolagets begäran om höjt borgenstak.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Ärendet har en marginell ekonomisk konsekvens för kommunen, det utökade borgenstaket 
ger en årlig intäkt om 64 tusen kronor med nuvarande avgiftsnivå. Ett borgensåtagande är 
också en förpliktelse som innebär en ekonomisk risk, risken bedöms som mycket låg. 
Knivstavatten AB verksamhet är självfinansierad utan vinstsyfte, ett naturligt monopol. Det 
gör att risken för ett kommunalt borgensåtagande är mycket liten trots stora framtida 
investeringar inom bolaget, bolaget har också uppvisat resultat som är i enlighet med 
vattentjänstlagen. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-03-21 
Kommunal borgen Knivstavatten AB 
 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
Knivstavatten AB 
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Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet avser ett höjt borgenstak för att erhålla förmånliga lånevillkor för Knivstavatten AB 
och har således 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 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-30 

Diarienummer 
KS-2022/234 

Ekonomichef   
 

Kommunstyrelsen 

Kommunal borgen Knivstabostäder AB 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
Knivstabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 230 miljoner kronor 
jämte därpå löpande räntor och kostnader. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun såsom för egen skuld ingår borgen för 
Knivstabostäder AB:s till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för 
räntederivat. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Knivstabostäder AB har gjort en hemställan att höja borgenstaket med 100 miljoner kronor till 
230 miljoner kronor. Bakgrunden är att Knivstabostäder AB bygger 46 nya lägenheter i Alsike 
(Pingla). Sedan februari 2022 har förutsättningarna att finansiera bygget via pantbrev 
försämrats liksom utmaningar i utbud och priser på byggmaterial.  
En kommunal borgen gör det möjligt att säkra finansieringen till rimliga villkor, förslaget är att 
godkänna hemställan om höjt borgenstak. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Ärendet har en marginell ekonomisk konsekvens för kommunen, det utökade borgenstaket 
ger en årlig intäkt om 300 tusen kronor med nuvarande avgiftsnivå. Ett borgensåtagande är 
också en förpliktelse som innebär en ekonomisk risk, risken bedöms som mycket låg. 
Knivstabostäder AB har en stark ekonomisk ställning med positiva resultat och stora dolda 
värden i fastigheter som dessutom är välunderhållna. Kommunens totala borgensåtagande 
uppgår efter detta beslut till 1852 miljoner kronor. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtanden 2022-03-30 
Hemställan Knivstabostäder AB  
 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
Knivstabostäder AB 
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Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet avser ett höjt borgenstak för att erhålla förmånliga lånevillkor för Knivstabostäder AB 
och har således 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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Borgenstak 2022 

 
Handläggare 2022-03-10 
Carina Arenander 
 
 
 Kommunfullmäktige Knivsta Kommun 
 
 
 
 
 
 
Hemställan att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Knivstabostäder AB:s räkning 
 
 
Knivstabostäders styrelse hemställer härmed om 
 
att Kommunfullmäktige beslutar, att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 

Knivstabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 230 miljoner kronor,  
jämte därpå löpande räntor och kostnader, samt 

 
att Kommunfullmäktige beslutar, att Knivsta kommun såsom, för egen skuld ingår borgen för 

Knivstabostäder AB:s till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för räntederivat. 
 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av Knivstabostäders pågående nyproduktionsprojekt, Pingla bostäder, finns ett behov av 
nyupplåning i bolaget. Beslutad projektbudget är 129 miljoner kronor. För att upphandling av lån ska kunna 
ske med kommunal borgen som säkerhet, behöver därmed borgenstaket höjas med 130 miljoner kronor. 
Efter att Kommunfullmäktige beslutat om höjningen kommer borgenstaket uppgå till 230 miljoner kronor. 
 
 
 
 
Gunnar Orméus  Hans-Petter Rognes 
Ordförande VD 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-30 

Diarienummer 
KS-2022/236 

Ekonomichef   
 

Kommunstyrelsen 

Bolagsordning Gredelinen Kommanditbolag 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar bolagsordning för Gredelinen KB. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktigen beslutade den 25 mars 2019 att förvärva bolaget Gredelinen KB. 
Kommunkoncernen kommer äga bolaget från 1 juli 2022 och därefter behöver bolaget styras 
av en bolagsordning som är anpassad efter kommunala förhållanden. Förslaget till 
bolagsordning följer den struktur och regelverk som gäller för kommunalt ägda bolag. 
 
Bakgrund 

Kommunfullmäktigen beslutade den 25 mars 2019 att förvärva bolaget Gredelinen KB och 
genom detta köp förvärva kommunhusfastigheten, köpet slutför den 1 juli 2022.  
Genom förvärvet uppstår ett behov av att anpassa och uppdatera bolagsordningen efter 
kommunal förhållanden. Framtagen bolagsordning följer den struktur och regelverks om 
gäller för kommunalt ägda bolag.  
För kommanditbolag finns särskilda regler som skiljer sig från aktiebolag. Ägandet sker av 
bolagsmän, 1 komplementär och 1 kommanditdelägare. Komplementär är 
Kommunfastigheter i Knivsta AB och kommanditdelägaren är Knivsta Kommunhus AB.  
Fördelningen av ägandet är fördelat genom 1 andel Knivsta kommunhus AB och 99 andelar 
Kommunfastigheter i Knivsta AB. Styrelsen utses genom upprättat avtal mellan 
bolagsmännen, förslaget är att styrelse och revisorer ska vara densamma som för 
Kommunfastigheter i Knivsta AB. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Ärendet är en följd av tidigare beslut att förvärva bolaget Gredelinen KB, förvärvet av bolaget 
förväntas ge både rådighet och förbättrad driftsekonomi för kommunhusfastigheten vilket 
långsiktigt ger kommunkoncernen ekonomiska fördelar. Ärendet handlar dock om en ny 
bolagsordning som inte har någon ekonomisk konsekvens. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-03-30 
Bolagsordning Gredelinen KB 
 
Beslutet ska skickas till 

Akten  
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
 
 
 
 
 

Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet är att godkänna en ny bolagsordning anpassa efter kommunala förhållanden, enligt 
kommunallagen ska denna fastställas av kommunfullmäktige. Den framtagna 
bolagsordningen 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 



 § 83 Bolagsordning Gredelinen Kommanditbolag - KS-2022/236-1 Bolagsordning Gredelinen Kommanditbolag : Bolagsordning Gredlinen KB

Bolagsordning för Gredelinen KB  
 
§ 1 Firma  
Bolagets företagsnamn är Gredelinen KB (Kommanditbolag).  
 
§ 2 Säte  
Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala län, Knivsta kommun.  
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget har till föremål att för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvalta, 
utveckla och förädla fastigheten Gredelby 21:3 (kommunhuset) samt bedriva härmed 
förenlig verksamhet. 
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolaget har till sitt ändamål att med iakttagande av kommunala principer som gäller 
för verksamheten såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen 
tillgodose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler. Verksamheten ska vara 
självfinansierad vilket innebär att verksamheten ska bära sina egna kostnader. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun för 
användning till verksamhet inom ramen för kommunens befogenheter enligt gällande 
lagstiftning.  
 
§ 5 Ägarens rätt att ta ställning  
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Knivsta kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas.  
 
§ 6 Bolagsmän 
Kommanditbolaget har 2 bolagsmän. Komplementär är Kommunfastigheter i Knivsta 
AB (99 andelar) och kommanditdelägare är Knivsta Kommunhus AB (1 andel).  
 
§ 7 Styrelse  
Bolagsmännen i ett kommanditbolag har ett avtal som säger att en styrelse ska leda 
företaget. Styrelsen ska vara tillika styrelsen i Kommunfastigheter i Knivsta AB.  
 
Styrelsens mandatperiod utgör tiden från den ordinarie bolagsstämma, som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas, intill slutet av 
den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
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§ 8 Auktoriserade revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med 
suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens 
uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 10 § 
aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet.  
 
§ 9 Lekmannarevisorer  
Kommunfullmäktige i Knivsta kommun utser en lekmannarevisor och en suppleant för 
Kommunfastigheter i Knivsta AB som är tillika revisorer för Gredelinen KB under 
mandatperioden.  
 
§ 10 Kallelse  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post, brev eller med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Beslut på 
stämman fattas av ombud som företräder kommunen som ägare i enlighet med 
gällande aktiebolagslagstiftning. 
 

§ 11 Ordinarie bolagsstämma 
Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader från 
räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden 
behandlas. 
  

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande,  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,  
4. Val av en eller två protokolljusterare,  
5. Godkännande av förslag till dagordning, 
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,  
7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och 

revisionsberättelse,  
8. Lekmannarevisorns granskningsrapport,  
9. Beslut om:  

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning,  
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen,  
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,   

10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,  
11. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske, 
12. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse, 
13. Anmälan om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,  
14. Fastställande av ägardirektiv, 
15. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller 

ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
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§ 12 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, verkställande direktören samt ytterligare en 
anställd i bolaget att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse 
två personer i förening. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

1. Bildande av bolag,  
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,  
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.  

 
§ 15 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar  
Kommunstyrelsen i Knivsta kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
§ 16 Offentlighetsprincipen  
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
 
§ 17 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Knivsta kommun. 

§ 18 Koncernkonto 
Bolaget ska utnyttja kommunens gemensamma koncernkonto. 

§ 19 Styrelsearvode 
Bolaget ska följa, vid var tid gällande, kommunfullmäktiges fastställda 
ersättningsreglemente. 



 § 84 Ändring av firmatecknare för Knivsta kommun 2022 - KS-2022/218-1 Ändring av firmatecknare för Knivsta kommun 2022 : Ändring av firmatecknare för Knivsta kommun 2022

Sida 1 av 3 

   
 

  
Handläggare 
Siobhán Górny 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-24 

Diarienummer 
KS-2022/218 

Kommunsekreterare   
 

Kommunstyrelsen 

Ändring av firmatecknare för Knivsta kommun 2022 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Göran Nilsson, och vid 
förfall för honom kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Boo Östberg och vid även hans 
förfall 2:e vice ordförande Lennart Lundberg, att teckna Knivsta kommuns firma i förening 
med antingen kommundirektör Daniel Lindqvist, kanslichef Åsa Franzén eller 
ekonomichef Dan-Erik Pettersson. 

2. Beslutet gäller från den 3 maj 2022.  
Sammanfattning av ärendet 

När kommunen ingår avtal eller överenskommelser med andra händer det att den andra 
parten frågar efter underskrift av kommunens firmatecknare, och även efter beslutet att utse 
firmatecknarna. Kommunstyrelsen beslutar därför varje mandatperiod att utse presidiet och 
tre högre tjänstemän till firmatecknare. Eftersom firmatecknarna ska utses med namn måste 
ett nytt beslut tas när någon av personerna byts ut. 
Den 23 mars 2022 valde kommunfullmäktige Göran Nilsson (M) till ordförande i 
kommunstyrelsen för perioden från den 3 maj 2022 fram till mandatperiodens slut. 
Kommunstyrelsens tidigare beslut från den 7 december 2020, § 226, måste därför ändras. 
Firmatecknare i kommunal verksamhet 

”Firmatecknare” är en civilrättslig term som används i aktiebolag och ekonomiska föreningar 
om de personer som utsetts av styrelsen för att företräda bolaget eller föreningen och teckna 
dess firma. Bestämmelser om firmatecknare finns i aktiebolagslagen (2005:551) och lagen 
(2018:672) om ekonomiska föreningar, men begreppet finns inte i kommunallagen. Vem som 
företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i stället av 
kommunallagens regler om hur beslutanderätt fördelas, det vill säga genom delegeringen 
från kommunfullmäktige till nämnd genom reglementen, samt inom nämnden och dess 
förvaltning genom delegationsordningarna. 
Kommunalrättsligt följer i allmänhet behörigheten att underteckna en handling med rätten att 
fatta beslut. Det innebär att om du har rätt att som företrädare fatta beslut i kommunens 
namn får du också underteckna de rättshandlingar som beslutet ger upphov till. I Knivsta 
kommuns reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna stadgas särskilt att ordföranden 
ska underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen. För ärenden där beslut 
fattas på delegation framgår alltså av delegationsordningen vem som kan skriva under 
handlingarna. 
Det förekommer dock att underskrift av kommunens firmatecknare efterfrågas i vissa grupper 
av ärenden. Kommunens motpart i dessa ärenden kan ibland ha svårt att förena den 
civilrättsliga idén om särskilt utsedd firmatecknare med kommunallagens behörighetsregler, 
utan ställer krav på att kommunen ska ha fattat ett beslut om firmatecknandet. Många 
kommuner, inklusive Knivsta, beslutar därför att utse särskilda firmatecknare för att 
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underlätta ärendehanteringen, trots att bestämmelser om detta inte finns i kommunallagen. I 
Knivsta utser kommunstyrelsen styrelsens ordförande (alternativt vice ordförande) 
tillsammans med kommundirektör, chefen för kommunledningskontoret eller ekonomichefen 
till firmatecknare, och dessa personer utpekas med namn i beslutsmeningen.  
Behov av ändring av tidigare beslut 

Kommunstyrelsen utsåg firmatecknare den 28 januari 2019, i början av den nya 
mandatperioden, och har reviderat beslutet i januari 2020 när en ny kommundirektör 
anställdes och återigen den 7 december 2020 inför att kommunstyrelsen fick ny ordförande. 
Efter entledigande av Klas Bergström (M) har kommunfullmäktige utsett Göran Nilsson (M) 
till ny ordförande för kommunstyrelsen från och med den 3 maj 2022. Beslutet om 
firmateckning måste alltså revideras.  
Särskilt om kopplingen till delegationsordningen 

Det händer i kommuner att firmateckning skrivs in i nämndernas delegationsordningar, 
eftersom det upplevs som ett lättare sätt att hantera frågan. Det mest grundläggande skälet 
till att detta är en olämplig rutin är att det inte är tillåtet att delegera beslutsrätt till 
förtroendevald och tjänsteman i förening. Av den anledningen kan inte firmatecknandet vara 
delegation, och att blanda delegationer med andra typer av behörighetsbeslut i 
delegationsordningen är förvirrande och opraktiskt.  
Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet är administrativt och har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Att inte fatta 
beslutet skulle kunna drabba kommunen ekonomiskt, eftersom vissa ärenden inte skulle 
kunna handläggas på ett effektivt sätt. 
Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
 
 
 
 
 
 
Hanne Natt och Dag, t.f. chef för kommunledningskontoret 



 § 84 Ändring av firmatecknare för Knivsta kommun 2022 - KS-2022/218-1 Ändring av firmatecknare för Knivsta kommun 2022 : Ändring av firmatecknare för Knivsta kommun 2022

Sida 3 av 3 

 
 

 

  

 
Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet att utse firmatecknare är en administrativ åtgärd som 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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