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Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 

Tid: Måndag den 23 maj 2022, kl. 13:00 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus. Distansnärvaro ska anmälas fem arbetsdagar 
innan sammanträdet.  

Ordförande: Göran Nilsson (M) 

Sekreterare: Siobhán Górny 

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

Förhinder 

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

Slutet sammanträde 

Ärende 7 innebär myndighetsutövning och kommunstyrelsens sammanträde kommer att 
vara slutet under ärendets behandling. 

 

  

Föredragningslista 
Dnr 

1. Upprop  

2. Justering 

Förslag: Protokollet justeras den 30 maj 2022 av ordföranden och en 
justerare.  

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

Protokoll från arbetsutskottet 2022-05-12 (ej justerat vid tid för 
utskick) 
Lista delegationsbeslut 2022-04-12 till 2022-05-12 
Förteckning delegationsbeslut lokalförsörjning 2022-04 
Tillsvidareanställda april 2022 
Visstidsanställda april 2022 

 

  

5. Övriga anmälningsärenden 

SUN 2022-05-02, § 60, Beslut att inte starta planarbete på Trunsta 
32 
SUN 2022-05-02, § 63, Ekonomisk uppföljning per sista mars 2022 
UN § 31 2022-04-26, Ekonomisk uppföljning per mars 2022 

 

  

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

a) Information om lokalförbättringar inom utbildningsnämnden och 
förslag till lokalomflyttningar  

b) Bostäder till Ukraina-flyktingar  

Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, informerar muntligt.  

c) Ekonomisk information 

Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar muntligt.  

d) Arbetet med att stärka medborgardialog i Knivsta kommun under 
mandatperioden 2019-2022 – rapport från dialoggruppen 

Skriftlig rapport.  

 

  

Beslutsärenden   

7. Planuppdrag för Gredelby 2:1 

Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
Ansökan om planbesked för bostäder, Knivsta Gredelby 2:1, 2021-
08-23 
 
Ansvarig handläggare: Linus Wickman 

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  

Ärendet föredras på sammanträdet. 

 

KS-2022/269 

8. Bildande av naturreservat Ängbyskogen 

Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 48, 2022-05-02 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-04-14 
Beslutshandling 2022-04-13 
 
Ansvarig handläggare: Carin von Köhler 

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag. 

Ärendet föredras på sammanträdet. 

Observera att beslutet ska justeras omedelbart.  

KS-2021/676 

9. Inrättande av visselblåsarfunktion 

Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Förslag om ändring i reglementet för styrelsen och nämnder i Knivsta 
kommun 
Förslag till arbetsordning för handläggning av rapport om 
missförhållanden 
Förslag om ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

KS-2022/181 
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Förslag om ändring i kommunstyrelsens informationshanteringsplan 
SKR:s cirkulär 2021-11-04, Den nya visselblåsarlagen 
 
Ansvarig handläggare: Isak Bergdahl, jurist 

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag. 

Ärendet föredras på sammanträdet. 

Observera att beslutet ska justeras omedelbart.  

10. Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens 
verksamhetsområde 

Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens 
verksamhetsområde i Knivsta kommun, förslag daterat 2022-05-10  
Beslut från socialnämnden, § 33, 2022-05-05 
Tjänsteutlåtande från socialnämnden 2022-04-14 
 
Ansvariga handläggare: Marja Hedin, kvalitets- och 
utvecklingsansvarig och Siobhán Górny, kommunsekreterare 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

 

KS-2022/313 

11. Revidering av regler för föreningsbidrag 

Tjänsteutlåtande 2022-03-18 
Förslag på reviderade regler för föreningsstöd 2022-05-09 
Gällande regler för föreningsbidrag (KS-2019/389) 
 
Ansvarig handläggare: Therese Burström, föreningsutvecklare 

Kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 

Ärendet föredras på sammanträdet.  

 

KS-2022/202 

12. Reviderat partistöd 

Tjänsteutlåtande 2022-05-06 
Beredningens slutdokument 2022-05-05 

 

KS-2022/314 

13. Kommunhusets utveckling- startbesked och utökade 
investeringsmedel 

Tjänsteutlåtande 2022-04-29 
 
Ansvarig handläggare: Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef 

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag. 

Ärendet föredras på sammanträdet. 

KS-2022/297 
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KS-2022/214 

KS-2022/285 

14. Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna 
kontroll 2021

Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-28

Rapport Uppföljning av nämnders, styrelser, bolagens interna 
kontroll 2021

Ansvarig handläggare: Karin Reuterdahl, verksamhetscontroller 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.

15. Ansökan om tilldelning av KS ofördelade investeringsmedel för 
belysning och markarbeten vid Knivsta station Tjänsteutlåtande 

daterat 2022-05-03

Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 47, 2022-05-02 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-11 
Ansvarig handläggare: Markus Sjölén Gustafsson, allmänutredare 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.

16. Uppdrag att förhandla om förvärv av fast egendom som 
angränsar till detaljplanen ANE2a
Tjänsteutlåtande 2022-05-16

Ansvarig handläggare: Isak Marquardt, exploateringsingenjör 
Ärendet är inte berett av arbetsutskottet.

KS-2022/333 

Informationsärende 

17. Information om konceptskisser för Stadsutvecklingsstrategi
2035

Pelle Mikaelsson, biträdande mark- och exploateringschef



Lista delegationsbeslut KS 2022-04-12 till 2022-05-12

Färdigst/exp-
datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2022-05-11 KS-2022/327-2 Beslut om att förlänga ramavtal Fredrik Söderlind KS-2022/327 Avtalsförlängning 
för cateringtjänster

2022-05-09 KS-2022/22-5 Beslut om att genomföra 
avropsanmälan, Yrkeskläder 2020

Fredrik Söderlind KS-2022/22 Avropsanmälningar 
SKL Inköpscentral 2022 

2022-05-09 KS-2022/22-3 Beslut om att genomföra 
avropsanmälan, Möbler återbruk inkl 

Fredrik Söderlind KS-2022/22 Avropsanmälningar 
SKL Inköpscentral 2022 

2022-05-09 KS-2022/22-2 Beslut om att genomföra 
avropsanmälan, Bemanningstjänster 

Fredrik Söderlind KS-2022/22 Avropsanmälningar 
SKL Inköpscentral 2022 

2022-05-09 KS-2022/22-1 Beslut om att genomföra 
avropsanmälan, Stationstankning 

Fredrik Söderlind KS-2022/22 Avropsanmälningar 
SKL Inköpscentral 2022 

2022-05-06 KS-2021/706-5 Delegationsbeslut Förlängning av Stina Desroses KS-2021/706 Avtal arkivkonsult 
2022-05-05 KS-2021/820-11 Delegationsbeslut om att tilldela 

upphandling Upphandling av 
Eva Mårtensson KS-2021/820 Upphandling av 

Återbrukade möbler och 



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-05-02 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegation
s-grund 

Ev anmärkning 

2022-04-06 Hyresavtal bostad 0671-0011 7.5  
2022-04-06 Hyresavtal bostad 0669-0013 7.5  
2022-04-25 Hyresavtal bostad 0671-0004 7.5  
2022-04-25 Hyresavtal bostad 0669-0064 7.5  
2022-04-06 Hyresavtal bostad Bolite 42, 95192-01-01-9-1009-0 7.5  
2022-04-06 Hyresavtal bostad Bolite 43, 95192-01-01-14-1014 7.5  
2022-04-06 Hyresavtal bostad Bolite 44, 95192-01-01-48-1201 7.5  
2022-04-06 Hyresavtal bostad Bolite 45, 95192-01-01-49-1202 7.5  
2022-04-25 Uppsägning avtal bostad 7201-0037 KS-2020/746 7.5  
2022-04-25 Hyresavtal bostad 0685-0093 7.5  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Efternamn Förnamn Anställning From. Enhet Chef



Efternamn Förnamn Anställning From. Enhet Chef



 

 

 
 

Datum: 3 maj 2022 
Kommunledningskontoret  

 

 

 

 

Rapport - dialoggruppens 
arbete 2019-2022 
Arbetet med att stärka medborgardialog i 
Knivsta kommun under mandatperioden 
2019-2022 

 
  

Diarienummer: KS-2022/315 
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Inledning 

Den politiska majoritet bestående av Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har styrt kommunen under 
innevarande mandatperiod har haft medborgardialog som ett prioriterat 
huvudområde för kommunen. Målsättningen har varit uttalad i de mål och 
budgetdokument som fullmäktige fastställt under mandatperioden (2019-2022). 

I en gemensam programförklaring lyftes följande mål fram: 

 Öka kvaliteten i medborgardialogen genom fler dialogformer och större 
fokus. 

  Medborgardialog av olika slag för att öka Knivstabornas möjlighet att 
aktivt delta i samhällsbygget. 

 Medborgardialog får medel för att utveckla en strategi för hur bättre och 
tydligare dialogformer kan utvecklas. Fler tillfällen att även tidigt delta i 
olika processer ska säkra medborgarnas möjlighet att delta i 
samhällsbygget. 

  Ett representativt medborgarråd med Utrecht som förebild skapas för 
kontinuitet och olika medborgargruppers medverkan.  

 Metoder för presentation och kunskapsöverföring är ett särskilt viktigt 
område vid sidan av ett medborgarråd. 

En hållbar samhällsutveckling kräver att invånarna känner sig delaktiga. 
Delaktighet kan definieras som ”en individs frivilliga och aktiva bidrag till en 
kollektiv process som han eller hon upplever som angelägen och meningsfull för 
sig själv och andra”.1  

Delaktighet kan ske på olika sätt och i olika delar av beslutsprocessen. Beroende 
på omständigheterna kan medborgaren vara med och påverka olika mycket. Det är 
de förtroendevalda som beslutar om att bjuda in medborgare till delaktighet. De 
förtroendevalda deltar sedan i dialogen och återkopplar på vilket sätt 
synpunkterna påverkar framtida beslut.  

Det är viktigt att den fråga som diskuteras i en medborgardialog är påverkbar.  

 

                                            
1 KEKS FoU i Väst (2010). Inordnande eller utvidgande – om delaktighetens villkor på fyra 
fritidsgårdar.  
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2019 – Knivstaförslaget och medborgarråd  

I Mål & budget 2019 och planeringsramar 2020-2022 var ett av fem prioriterade 
huvudområden för den styrande majoriteten ”Medborgardialog av olika slag för 
att öka Knivstabornas möjlighet att aktivt delta i samhällsbygget” (KS-2018/690).  

Knivstaförslaget  
Förvaltningen arbetade på olika sätt för att uppnå målet. Bland annat lanseras 
Knivstaförslaget (e-petitioner) under våren 2019. 

Utredning om medborgarråd 
Den 25 mars 2019 uppdrog kommunstyrelsen till förvaltningen att utreda 
förutsättningarna och grunderna för ett medborgarråd, och att senast på 
kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj (KS protokoll 2019-03-25, §64) 
återkomma med ett förslag på struktur för ett medborgarråd och för hur det kan 
införas.  

Ärendet hade initierats genom ett ordförandeförslag daterat 2019-03-07. I 
ordförandeförslaget beskrevs att inspiration hämtats från Utrecht, Nederländerna 
och från Korsholm, Finland. Kommunerna hade där slumpmässigt valt ut ett antal 
medborgare för att diskutera utvecklingsfrågor.  

Frågor som Knivstas politik önskade få svar på var bland annat: hur många som 
borde delta i ett medborgarråd? Hur dessa skulle väljas? Vilka dialogmodeller 
som var lämpliga? Huruvida ersättning till deltagare skulle utgå? Vilka frågor som 
var lämpliga för ett medborgarråd? Och vilka steg i [SKR:s] dialogtrappa som är 
lämpliga inom ramen för medborgarrådet så att rätt förväntningar kan 
kommuniceras inför en medborgardialog? 

Politisk styrgrupp bildas 
En politisk styrgrupp med företrädare från de styrande partierna bildas för att 
överse arbetet. Gruppen benämndes dialoggruppen och är sammansatt av: 

• Claes Litsner (S), sammankallande 
• Thor Övrelid (M) 
• Boo Östberg (C) 
• Jacob Risberg (MP) 
• Christer Johansson (V) 

Dialoggruppen sammanträde vid ett antal tillfällen under 2019. Vid mötena bjöds 
även förvaltningen in att delta.  

Dialoggruppen uppdrog vid första tillfället till förvaltningen att utreda modellen 
som användes i Utrecht. Man önskade också att de olika dialogformer som redan 
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finns i Knivsta kommun sorteras utifrån de olika stegen i SKR:s modell till 
delaktighetstrappa.  

Förvaltningen presenterade den 29 april sin utredning för dialoggruppen om 
möjligheterna att införa ett medborgarråd (KS-2019/249). Från förvaltningen 
deltog kommundirektör och utredare från Kommunledningskontoret.   

I utredningen konstaterades att modellen för medborgarråd i Utrecht och 
Korsholm använts för att ta fram trovärdig information till invånare inför 
folkomröstningar. I utredningen ingick en presentation av Knivstas egen 
delaktighetstrappa.  

 
Knivstas delaktighetstrappa från rapporten daterad 2019-04-19 (KS-2019/249) 

 

Det var fortfarande oklart vilken fråga ett medborgarråd likt det i Utrecht eller 
Korsholm skulle hantera i Knivsta. Förvaltningen hade inte haft tiden för att 
kunna presentera ett färdigt förslag på struktur och införande av ett medborgarråd. 
Istället rekommenderade förvaltningen ett uppdrag som omfattade en översyn av 
kommunens hela arbete med medborgardialog för att kunna lämna förslag på 
förbättringar av den befintliga dialogen, innan ett medborgarråd infördes.  

Utifrån förvaltningens lägesrapport uppdrog kommunstyrelsen till förvaltningen 
att ta fram en struktur och en ”Knivstamodell” för ett medborgarråd. Modellen 
skulle svara upp mot kommunens behov av att ge medborgare möjlighet att delta i 
dialog ”inför samhällets utveckling och de förändringar det medför”.   

För att ta fram ”Knivstamodellen” beslutades att kommunstyrelsens arbetsutskott 
skulle utgöra styrgrupp i framtagandet av Knivstas eget råd. Kommunstyrelsen 
beslutade i enlighet med ordförandeförslaget (KS protokoll 2019-05-20, § 103).  
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Den 17 juni genomförde kommunstyrelsens arbetsutskott en workshop kring 
införandet av ett medborgarråd för Knivsta. Under workshopen preciserades att 
målet med medborgarrådet var konsultation och att representativitet och 
långsiktigt förtroendeskapande skulle genomsyra arbetet med medborgarrådet.  

Tankar formas om ”Knivstamodellen” 
Förvaltningen presenterade i en andra lägesrapport daterad 2019-08-06 den så 
kallade ”Knivstamodellen”. 

Förslaget innebar ett dynamiskt Knivstaråd bestående av en digital frågepanel som 
skulle vara öppen för alla som var intresserade. Panelen skulle bestå av 
kommuninvånare från 16 år och uppåt, och skulle ges möjlighet att svara på 
enkätfrågor som politiken var intresserade av. Utifrån resultatet av 
medborgarpanelen skulle sedan slumpmässiga deltagare utifrån kategorierna kön, 
ålder och boendeadress kunna bjudas in till särskilda fokusråd för att föra 
fördjupad dialog utifrån enkätsvaren. Förvaltningen menade att den nya modellen 
successivt skulle kunna införas under 2019 och 2020.  

Kommunstyrelsen antog förslaget till modell enligt förvaltningens förslag (KS 
protokoll 2019-08-26, §131).  

För införandet av Knivstarådet 
utsågs inom förvaltningen 
kommunikationsenheten att arbeta 
med utveckling och drift av 
medborgarrådet, med finansiering 
motsvarande 50 procent av en 
tjänst för samordning och 
kommunikation. 

 

 

 

 

  



 
 

8 (16) 
 

Utveckling av Knivstamodellen 
Dialoggruppen träffades den 14 oktober 2019 för att fortsätta diskutera 
utvecklingen av medborgarrådet. Från förvaltningens sida deltog chef för 
Kommunledningskontoret, utredare, samordnare för medborgarrådet, 
kommunikationschef, samt kommunens planchef. Syftet med mötet var att 
diskutera den fortsätta utvecklingen av kommunens samlade arbete med 
medborgardialog samt införandet av Knivstarådet.  

För att samla arbetet med medborgardialogen gavs förvaltningen i uppdrag att 
stödja politiken i framtagandet av politiska principer för medborgardialog.  

Den 21 oktober beslutade kommunstyrelsen att anta formerna för hur personer 
skulle kunna anmäla sig till medborgarrådet och att kommunstyrelsens 
arbetsutskott skulle vara styrgrupp för det fortsatta arbetet med medborgarrådet 
(KS protokoll 2019-10-21, § 168, KS-2019/680). Kommunstyrelsens arbetsutskott 
antog samma dag förslag till enkätfrågor för den första omgången av 
medborgarrådet (KSAU protokoll 2019-10-21, § 11).  

Enligt politikens önskemål skulle den första omgången av frågor handla om ett 
fossilfritt och plastfritt Knivsta, om utvecklingen av Kölängsområdet och om 
allmänna synpunkter på Knivstas medborgarråd i framtiden.  

Lansering av medborgarrådet 
Den 20 november 2019 lanserades medborgarrådet officiellt. Alla knivstabor över 
16 år bjöds in att vara med. Information gick ut via kommunens webbplats, 
sociala medier, annonser och affischer. Det gjordes också inslag i lokalradion och 
lokal-TV.  

En första pilotenkät låg öppen mellan 20 november och 30 december 2019. När 
enkäten avslutades hade totalt 151 personer svarat vilket motsvarade en 
svarsfrekvens på 92 procent. I de viktade resultaten noterades en 
underrepresentation av unga och personer bosatta utanför tätorterna. I pilotenkäten 
gavs möjlighet att lämna öppna svar vilket användes av många och över 900 
kommentarer inkom.  

Dialoggruppen träffades den 9 december för en avstämning av det fortsatta 
arbetet. På mötet var fokus hur samtliga förtroendevalda skulle få ökad kunskap 
om medborgardialog. Därför ombads förvaltningen att bland annat att bjuda in 
SKR för att presentera arbetet med medborgardialog för samtliga förtroendevalda.  
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2020 – Enkäter och principer för medborgardialog 
I Mål och budget 2020 med planeringsramar 2021-2023 angavs att 
”Medborgardialogen utvecklas bland annat genom inrättandet av ett 
medborgarråd bestående av ett statistiskt urval av befolkningen som bjuds in som 
referensgrupp i olika prioriterade framtidsfrågor.” (KS-2019/578). 

Under 2020 lanserades appen Ung i Knivsta för att kunna föra dialog med 
Knivstas ungdomar.  

Den 12 februari 2020 presenterade Claes Litsner (S) arbetet med medborgardialog 
på fullmäktiges sammanträde.  

Den 20 februari 2020 genomfördes en utbildning för de förtroendevalda om 
medborgardialog med medverkande från SKR. 

Pandemins påverkan 
Det fortsatta arbetet med 
medborgardialogen påverkades 
negativt av pandemin och 
covid-19:s utbredning. 

Först den 1 juni 2020 kunde 
dialoggruppen träffas för att 
återuppta arbetet med principer 
för medborgardialog.  

Den 10 september 2020 
beslutade dialoggruppen att  
principerna skulle tas fram som 
medborgardialogslöften. 

 

 

Sammanställning av den första enkäten  
Under våren 2020 arbetade förvaltningen med att sammanställa resultatet från 
medborgarrådets första enkät, där arbetet med de över 900 kommentarerna tog tid. 
Den 24 augusti kunde kommunstyrelsen fastställa sin återkoppling på enkäten och 
de öppna kommentarerna. Svaret delgavs deltagarna i medborgarrådet genom 
nyhetsbrev som via e-post går ut till alla deltagare. Svaret publicerades också 
öppet på webben.  

Parallellt med att bearbeta resultatet av den första enkäten arbetade förvaltningen 
med att forma enkät nummer två med tema placering och service vid ett framtida 
vårdcentrum. Enkäten skickades ut i september med sista svarsdatum 30 
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september. Totalt svarade 367 personer på enkäten vilket motsvarar 93 procent av 
deltagarna. Unga och deltagare på landsbygden var fortsatt underrepresenterade.  

Nästan direkt efter den andra enkäten lanserades den tredje enkätundersökningen. 
Denna gång var temat utvecklingsprogram för Knivsta 2035, och byggande av två 
nya hållbara stadsdelar i kommunen. Enkätens sista svarsdatum var 28 oktober 
2020. Totalt svarade 427 personer på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 88 
procent. Unga var fortsatt underrepresenterade liksom deltagandet av personer 
från västra landsbygden.  

Arbete med principer för medborgardialog 
Förvaltningen och dialoggruppen träffades 20 november 2020 för att fortsätta 
arbetet med framtagandet av principer för medborgardialog. På mötet 
presenterade förvaltningen ett förslag till principer, där tanken var att dessa – 
benämnda som en policy - skulle kunna skickas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. För att skapa bred enighet kring löftena föreslogs att förslagen på 
löften innan utskick till arbetsutskottet skulle remitteras till partierna med 
representation i kommunfullmäktige.  
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2021 – Medborgardialoglöften och fokusråd  

I Mål och budget 2021 samt planeringsramar 2022-2024 för kommunfullmäktige 
fanns fortsatt arbete med medborgardialog kvar. Där stod bland annat: ”I Knivsta 
vet vi att det finns mycket kompetens bland våra medborgare som genom 
deltagande i olika dialogformer bidrar till bättre beslut i flera av de viktiga frågor 
vi har framför oss. Därför kommer vi fortsätta med dialogformer som fysiska 
möten, digitala enkäter eller medborgarråd, beroende på frågans art.” 

(KS-2020/574).  

Beslut om principer för medborgardialog 
Förslaget på politikens principer för medborgardialog presenterades för 
kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2021. Partierna i fullmäktige ombads 
att inkomma med synpunkter på förslaget senast 3 mars.  

Den 3 mars träffades dialoggruppen för att gå igenom de kommentarer som 
inkommit. Efter genomgång av synpunkterna fastställdes det slutliga förslaget 
2021-03-11.  

Kommunstyrelsen godkände det slutliga förslaget på sitt sammanträde den 19 
april (KS protokoll 2021-04-21, §72, KS-2021/202).  

Kommunfullmäktige antog enhälligt policy för medborgardialog den 9 juni 2021 
(KF protokoll 2021-06-09, § 87).  

Efter att policyn för medborgardialog antogs har dialoggruppen tillsammans med 
förvaltningen arbetat med att utarbeta ett stöd för politiken och förvaltningen att 
arbeta samlat med medborgardialog. Möten hölls den 28 oktober med uppföljning 
1 mars 2022.  

Medborgardialoglöften 
Knivstas medborgardialoglöften som gäller tills vidare är:  

• Knivsta kommun ska använda medborgardialogen för att möjliggöra direkt 
delaktighet för knivstaborna i strategiskt påverkbara beslut mellan valen till 
kommunfullmäktige.  

• Medborgardialog ska övervägas tidigt i ärenden som är påverkbara och som 
direkt berör medborgare eller en grupp av medborgare i kommunen. Knivstas 
förtroendevalda beslutar om vilken grad av delaktighet de ska bjuda in till.  

• Knivsta kommun ser att invånarna äger viktig kunskap som genom olika 
former av medborgardialog kan bidra till bättre beslut. För att få den 
kunskapen ska alla i kommunen ges goda möjligheter att kunna delta i 
medborgardialog.  

• Knivsta kommun ska aktivt arbeta för att fortsätta utveckla medborgardialogen 
i dess olika former, för att så många som möjligt ska kunna delta.  
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• Knivsta kommun ska tydliggöra resultatet av medborgardialogen och på vilket 
sätt resultatet använts i beslutsprocessen. De förtroendevalda ansvarar för hur 
resultatet påverkar beslutet. 

De första fokusråden 
Under 2021 upptogs arbetet med fokusråd som del av medborgarrådet.  

Kommunstyrelsen beslutade den 23 
augusti att införa fokusråd med ett 
lämpligt antal deltagare som skulle 
få ersättning för deltagandet. (KS 
protokoll 2021-08-23, §109, KS-
2021/490).  

Tema stadsutveckling 
Det första fokusrådet skulle handla 
om arbetet med 
Statsutvecklingsstrategi 2035 för 
västra Knivsta och Alsike 
stationssamhälle. 

40 personer ur medborgarrådets  
panel bjöds in för fördjupade samtal 
vid två tillfällen om hållbar 
mobilitet, grönstruktur, 
bostadsstruktur och social 
hållbarhet.  

Fokusrådet ägde rum i månadsskiftet augusti/september och genomfördes digitalt 
via zoom på grund av pandemin. De synpunkter som kom fram utgör en del av 
den totala dialogredogörelsen kring stadsutvecklingsstrategin. Den sammantagna 
dialogen ledde till konkreta ändringar av det ursprungliga förslaget. En fullständig 
dialogredogörelse finns tillgänglig på kommunens webbplats (KS-2021/839).  

Tema digitalisering inom vård och omsorg 
I november genomfördes ett andra fokusråd. Temat var digitalisering inom vård 
och omsorg, som en del av omställningen Effektiv och nära vård 2030. Fokusrådet 
var en fördjupning av den enkät som hösten 2020 genomfördes om ett framtida 
vårdcentrum, med möjlig placering i Knivsta tätort. Totalt bjöds 21 medlemmar ur 
medborgarpanelen in att delta. Beställare av dialogen var de förtroendevalda i 
Knivsta kommuns och Region Uppsalas lokala samråd för hälso- och 
sjukvårdsfrågor (HSVO Knivsta). Dokumentationen från fokusrådet har 
överlämnats och ger vägledning i prioriteringar och tillvägagångssätt till de 
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förtroendevalda och tjänstepersoner som inom kommunen och regionen arbetar 
med omställningen till en effektiv och nära vård. 

2022 – Vidareutveckling  

Dialogtrappan 
Under 2022 fortsätter arbetet med en utvecklad dialogtrappa i två dimensioner där 
graden av delaktighet sätts i relation till den politiska beslutsprocessen.  

 

 
SKR:s styrhjul, illustrerar stegen i den politiska beslutsprocessen. 

I den utvecklade trappan kombineras delaktighetsdimensionen (vertikal) med en 
tidsmässig dimension (horisontell) för att tydliggöra var i den politiska  
beslutsprocessen en dialog befinner sig.  

 

 
Illustration av den tvådimensionella metodtrappan, mars 2022. 
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Tanken med metodtrappan är att den ska användas som verktyg för initiering av 
medborgardialoger. Den blir också ett redskap för att tydligt kunna kommunicera 
förutsättningarna för framtida dialoger när det gäller graden av delaktighet och 
under vilket skede i den politiska beslutsprocessen medborgardialogen genomförs.  

Kompletterad med en handledning ger modellen vägledning i kommunens 
fortsatta arbete med att utveckla formerna för medborgardialog.  

Både metodtrappan och handledningen är tänkt att vara levande dokument som 
uppdateras allt eftersom kunskap och erfarenheter av medborgardialog växer i 
kommunen. Nya grepp kan komma att prövas och finnas användbara, medan 
andra kan komma att lyftas ut om de inte ger tillräckligt resultat eller är 
svårarbetade. 

Medborgarrådet 
Lanseringen av medborgarrådet 2019 väckte snabbt intresse och sedan starten har 
antalet deltagare ökat till dagens över 500. Det är fritt fram att när som helst 
anmäla sig som deltagare och därmed få möjlighet att svara på digitala enkäter 
och delta i fokusråd med fördjupande samtal. För Knivsta kommun är det mycket 
värdefullt att ha tillgång till denna grupp av kommuninvånare som visat särskilt 
intresse av att delta i det gemensamma lärandet kring en utvecklad 
medborgardialog.  

Information och inbjudningar till dialoger går ut till deltagarna via digitala 
nyhetsbrev. Det är också genom nyhetsbrevet som kommunen ger återkoppling 
efter genomförda dialoger, kompletterat med fördjupad information på 
kommunens webbplats, www.knivsta.se.   

Tankar inför kommande aktiviteter 
Knivsta är en kommun i stark utveckling inte minst vad gäller samhällsbyggnad 
och planering. Tidigare dialoger har visat att det hos kommunens invånare finns 
ett starkt intresse av att kunna vara delaktig och bidra med tankar och idéer.  

Kommunfullmäktiges policy för medborgardialog slår fast att Knivsta kommun 
ska använda medborgardialogen för att möjliggöra direkt delaktighet för 
knivstaborna i strategiskt påverkbara beslut mellan valen till kommunfullmäktige.  

Redan nu finns tankar på vad kommande dialoger skulle kunna handla om och hur 
de skulle kunna utformas – såväl inom som utanför ramen för medborgarrådet. 
Men innan dessa kan genomföras behöver valet 2022 ha sin gång. En kommande 
majoritet ska ta vid och forma sin vilja för Knivsta kommun.  

 

 

  

http://www.knivsta.se/
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Dialoggruppens arbete i siffror 

Möten med dialoggruppen:  
• 29 april 2019 
• 11 september 2019 
• 14 oktober 2019 
• 9 december 2019 
• 1 juni 2020 
• 30 september 2020 
• 20 november 2020 
• 11 mars 2021 
• 28 oktober 2021 
• 1 mars 2022 

Aktiviteter förtroendevalda 
• Informationsärende på fullmäktiges sammanträde 13 februari 2020 
• Föreläsning med Sveriges Kommuner och Regioner 20 februari 2020 
• Presentation av Knivstas arbete med medborgardialog för SKR:s nätverk för 

förtroendevalda som arbetar med medborgardialog, två tillfällen under hösten 
2021 

Beslut 
• Införande av medborgarråd, kommunstyrelsen  2019-08-26, §131 
• Policy om medborgardialog, kommunfullmäktige 2021-06-09, § 87 
• Införande av fokusråd, kommunstyrelsen   2021-08-23, §109 

 

Aktiviteter inom Medborgarrådet 

Genomförda enkäter 

November-december 2019 - enkät #1,  
• Tema: Pilotenkät 
• Antal deltagare: 151 knivstabor. Svarsfrekvens: 92 procent. 
• Rapport överlämnad till kommunstyrelsen,  
• Svar: Kommunstyrelsen 24 augusti 2020. 
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September 2020 - enkät #2 
• Tema: Framtida centrum för vård, med placering i Knivsta tätort. 
• Antal deltagare: 367 knivstabor. Svarsfrekvens: 93 procent. 
• Rapport överlämnad till HSVO.  
• Svar: se fokusråd #2 

Oktober 2020 - enkät #3 
• Tema: Utvecklingsprogram Knivsta 2035, två hållbara stadsdelar 
• Antal deltagare: 427 knivstabor, svarsfrekvens 88 procent 
• Rapport överlämnad till kommunstyrelsen och till projektet för 

Utvecklingsprogram Knivsta 2035. 
• Svar: se fokusråd #1  

Genomförda fokusråd 

Fokusråd #1 - 30 augusti och 8 september 2021 
• Tema: Stadsutvecklingsstrategi och två hållbara stadsdelar. 
• Antal deltagare: 25 knivstabor.  
• Rapport från fokusrådet utgör en del av den totala dialogredogörelsen kring 

stadsutvecklingsstrategin. Den sammantagna dialogen ledde till konkreta 
ändringar av det ursprungliga förslaget. Strategin antogs på 
kommunfullmäktige 23 mars 2022 (KS-2021/839). 

Fokusråd #2 - 18 och 23 november 2021 
• Tema: Digitalisering inom vård och omsorg. 
• Antal deltagare: 16 knivstabor. 
• Rapport överlämnad till HSVO, och blir en del av Knivstas röst i den fortsatta 

omställningen Effektiv och nära vård 2030.  
 

Knivstaförslaget 
• 15 Knivstaförslag har uppnått 100 underskrifter sedan 2019, 11 av dessa är 

avslutade.  
• Av förslagen har tre vunnit bifall och tre förslag tagits vidare i framtida 

samhällsutveckling. Resterande förslag har avslagits.  
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Kommunstyrelsen 

Planuppdrag för Gredelby 2:1 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda detaljplanearbete 

för del av Gredelby 2:1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planuppdrag föreslås för Gredelby 2:1. Positivt planbesked gavs 2021. Ansökan om 
planbesked omfattade 30-40 radhus. Befintlig detaljplan reglerar hela området som park eller 
plantering. 
 
Ärendet 
I augusti 2021 gav kommunstyrelsen positivt planbesked för Gredelby 2:1 (KS-2021/293). 
Ansökan om planbesked omfattade 30-40 radhus. Området är ungefär 15 000 kvm och 
består av skogsmark.  
Ett intentionsavtal har tidigare skrivits mellan kommunen och JM AB för den aktuella marken 
(KS-2020/649). Avtalet innefattar dels markbyten och dels en markanvisning. Markbytena 
som föreslås är att kommunen förvärvar den blivande parkmarken i detaljplan Kilen samt att 
JM AB förvärvar ett kommunägt område. JM AB erhåller även en markanvisning för del av 
Gredelby 2:1. 
Gällande detaljplan är från 1974 (PL 206). Plankartan reglerar området som park eller 
plantering.  

Figur 1. Gällande detaljplan med utsnitt av Gredelby 2:1 
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Översiktsplanen från 2017 pekar ut området som prioriterat utvecklingsområde för 
bebyggelse. Bedömningen är därmed att föreslagen detaljplan är förenlig med kommunens 
översiktsplan. 
I mars 2022 beslutade samhällsutvecklingsnämnden om planprioritering för 2022 
(SUN-2021/505). I beslutet prioriterades planbeskedet för Gredelby 2:1 för uppstart. 
Förslaget är nu att inleda planarbete för del av fastigheten Gredelby 2:1. Omfattning och 
utformning kommer att utredas under planprocessen. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Planarbetet finansieras genom plankostnadsavtal. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt bifogad checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-06 
Ansökan om planbesked för bostäder, Knivsta Gredelby 2:1, 2021-08-23 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planintressenten (via planenheten) 
 
 
 
 
 

Jenny Rydåker    Maria Cassel 
Samhällsbyggnadschef    Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Barnperspektivet kommer att hanteras i det fortsatta arbetet och hanteras i beslutet om 
antagande av detaljplanen. 
 
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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Ansökan om planbesked
Här kan du ansöka om ändring, upphävande eller upprättande av ny detaljplan. Genom att 
trycka på nästa påbörjar du din ansökan om planbesked. Viktigt att tänka på innan du startar e-
tjänsten.Läs informationen Läs mer om ansökan om planbesked på kommunens webbplats.Du 
måste ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under anmälan.Du kan inte spara e-tjänsten 
och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och 
samma tillfälle.

 

Ansökan
Kommunen tar ut en avgift för planbesked, även om planbeskedet blir negativt.

Jag godkänner att en avgift kommer att tas ut för planbeskedet.

Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt PBL (2010:900) 12 kap 8 §. Har du 
funderingar kring planbesked eller avgifterna vänligen kontakta planenheten på 018-34 70 00.

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från företag?

Företag

Privatperson

Organisationsnummer

556045-2103

Företagsnamn

JM AB

Adress

JM AB, Box 1334

Postnummer

751 43

Ort

Uppsala

Namn kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Planbesked ansökan

Skapad 2021-04-15 10:02 Sida 1 av 3
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Fakturaadress

Använd samma som ovan

Jag vill ange en annan fakturaadress

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?

Ja

Nej

Ägarens för och efternamn

Knivsta kommun, org.nr. 212000-3013

Ägarens telefon

Kontaktperson:  

Ägarens e-postadress

kontaktperson: 

Skriftligt medgivande från ägaren

20201221 Kölängen underskrivet markanvisningsavtal.pdf

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Knivsta Gredelby 2:1

Eventuell gatuadress

Öster om Kölängsvägen mellan Timotejvägen och Tuvstarrsvägen  

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 3§ ska en ansökan om planbesked innehålla en 
karta som visar det område som berörs.

Karta över området

Bilaga 1 markanvisning.pdf

Ansökan gäller (flera kan väljas)

Bostäder

Handel

Kontor

Industri/lager/verksamhet

Annat

Planbesked ansökan

Skapad 2021-04-15 10:02 Sida 2 av 3
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Uppskattat antal bostäder

30-40

Uppskattad lägenhetsstorlek i kvadratmeter

118

Upplåtelseform

Hyresrätter

Bostadsrätter

Äganderätt

Beskrivning och motivering av projektet kortfattat (Bostäder)

Nyproduktion av företrädesvis bostadsradhus i ägande- eller bostadsrättsform. 
Projektet utgår från tecknat markanvisningsavtal mellan sökanden och Knivsta kommun den 
21 december 2020.  

Total BTA (BTA är samman av alla våningsplan area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida) (Bostäder)

Någonstans mellan 4200 och 5600 BTA

Bilagor
Här finns det möjlighet att bifoga fler handlingar och utredningar till din ansökan.

Välj vilka bilagor du vill skicka med.

Situationsplan

Ladda upp dokument

210415_utkast sit.plan.pdf

Summering
Vänligen läs igenom dina svar nedan och kontrollera att allt stämmer.

Planbesked ansökan

Skapad 2021-04-15 10:02 Sida 3 av 3
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Kommunstyrelsen 

Bildande av naturreservat Ängbyskogen, förslag efter återremiss 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar Knivsta kommun det område som framgår av 

den heldragna röda linjen i beslutshandlingens beslutskarta som naturreservat. 
2. Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 
3. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun inskränkningar i rätten att 

använda mark- och vattenområden i den utsträckning som behövs för att uppnå syftet 
med reservatet. Inskränkningarna framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, 
del A. 

4. Med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar Knivsta kommun fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla de intrång som behövs för att tillgodose 
syftet med reservatet och som framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del B. 

5. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun ordningsföreskrifter om 
vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet. Ordningsföreskrifterna framgår av 
beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del C. 

6. Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
fastställer Knivsta kommun skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen. 

7. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark-, och vattenområden berörs inom reservatsområdet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ängbyskogen är utpekat i översiktsplanen som ett viktigt tätortsnära grönområde. År 2016 
gavs förvaltningen uppdraget att ansöka om statliga LONA-medel (naturvårdsverkets lokala 
naturvårdsmedel), med syfte, bland annat, att utreda Ängbyskogen som ett eventuellt 
kommunalt naturreservat. För att området ska kunna bli ett naturreservat krävs beslut i 
kommunfullmäktige.  
Ärendets tidigare beredning 
Ärendet väcks av samhällsutvecklingsnämnden. Nämndens första förslag, SUN § 101, 2021-
10-04, återremitterades av kommunstyrelsen den 6 december 2021, § 189. 
Kommunstyrelsens motivering var att öka flexibiliteten i reservatföreskrifterna i del B för att 
vid behov effektivt kunna bekämpa angrepp av granbarkborre, möjliggöra för rågrannar att i 
direkt anslutning till den egna tomtmarken begränsa utbredningen av sly med handverktyg 
samt att i reservatföreskrifterna göra det möjligt att upplåta jakt genom arrendeavtal med 
jaktlag som bedriver jakt i området och genom avtalet reglera jakten i lämplig omfattning, 
tillåtna metoder och tider för jakten.  



 § 93 Bildande av naturreservat Ängbyskogen - KS-2021/676-5 Bildande av naturreservat Ängbyskogen : Tjänsteutlåtande 2022-05-05

Sida 2 av 2 

 
 

 

  

 
Samhällsbyggnadskontorets beredning av ärendet kan läsas i tjänsteutlåtandet daterat 2022-
04-14 och de föreslagna reservatsbestämmelserna framgår av beslutshandlingen daterad 
2022-04-13.  
Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys  
För analyser, se tjänsteutlåtandet från samhällsutvecklingsnämnden daterat 2022-04-14.  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 48, 2022-05-02 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-04-14 
Beslutshandling 2022-04-13 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
Länsstyrelsen 
 
 
 
 
Daniel Lindqvist, kommundirektör  Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
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Samhällsutvecklingsnämnden  PROTOKOLL 1 (2)  

Sammanträdesdatum  
2022-05-02 §§ 47-48 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-05-26 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-05-05 Datum när anslaget tas ner 2022-05-27 

 

 
§ 48   Dnr: SUN-2021/386 

Bildande av naturreservatet Ängbyskogen 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar Knivsta kommun det område som 
framgår av den heldragna röda linjen i beslutshandlingens beslutskarta som 
naturreservat. 

2. Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 
3. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun inskränkningar i rätten 

att använda mark- och vattenområden i den utsträckning som behövs för att uppnå 
syftet med reservatet. Inskränkningarna framgår av beslutshandlingens 
reservatsföreskrifter, del A. 

4. Med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar Knivsta kommun fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla de intrång som behövs för att 
tillgodose syftet med reservatet och som framgår av beslutshandlingens 
reservatsföreskrifter, del B. 

5. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun ordningsföreskrifter 
om vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet. Ordningsföreskrifterna 
framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del C. 

6. Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Knivsta kommun skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen. 

7. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark-, och vattenområden berörs inom reservatsområdet.  

8. Beslutet justeras omedelbart. 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 2 (2)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer utskickat förslag mot avslag.  
Ordförande ställer beslut om omedelbar justering mot justering 9 maj 2022. 
 
Omröstning 
De ledamöter som röstar ja till utskickat förslag säger JA. 
De ledamöter som röstar nej till utskickat förslag säger NEJ. 
Harriet Swanberg (S), Jacob Risberg (MP), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Leif Eriksson (C),  
Thomas Malmer (KD), Thor Övrelid (M), Gunnar Gidlund (KD) och Martin Sjödin (S) röstar 
JA. 
Johan Helenius (SD) röstar NEJ. 
 
Med 8 JA-röster mot 1 NEJ-röster beslutar samhällsutvecklingsnämnden att bifalla 
Utskickat förslag. 
De ledamöter som röstar ja till omedelbar justering säger JA.  
Enhälligt beslut.  
 
Reservationer 
Johan Helenius reserverar sig mot det utskickade förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunen beslutar att bilda ett kommunalt naturreservat av Ängbyskogen i 
överensstämmelse med de föreskrifter och geografisk utbredning som ligger till grund för 
beslutet. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 
Beslutshandling bildande av Naturreservatet Ängbyskogen, med bilagor. 
Carin von Köhler, tillförordnad park- och naturchef, föredrar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Carin von Köhler 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-14 

Diarienummer 
SUN-2021/386 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Bildande av naturreservatet Ängbyskogen 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 
 

1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar Knivsta kommun det område som 
framgår av den heldragna röda linjen i beslutshandlingens beslutskarta som 
naturreservat. 

2. Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 
3. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun inskränkningar i rätten 

att använda mark- och vattenområden i den utsträckning som behövs för att uppnå 
syftet med reservatet. Inskränkningarna framgår av beslutshandlingens 
reservatsföreskrifter, del A. 

4. Med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar Knivsta kommun fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla de intrång som behövs för att 
tillgodose syftet med reservatet och som framgår av beslutshandlingens 
reservatsföreskrifter, del B. 

5. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun ordningsföreskrifter 
om vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet. Ordningsföreskrifterna 
framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del C. 

6. Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Knivsta kommun skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen. 

7. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark-, och vattenområden berörs inom reservatsområdet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunen beslutar att bilda ett kommunalt naturreservat av Ängbyskogen i 
överensstämmelse med de föreskrifter och geografisk utbredning som ligger till grund för 
beslutet. 
 
Bakgrund 
 
År 2016 gavs förvaltningen uppdraget att ansöka om statliga LONA-medel 
(naturvårdsverkets lokala naturvårdsmedel), med syfte att bilda naturreservat för Gredelby 
hagar och Trunsta träsk samt utreda de två områdena Kölängens ädellövskog och 
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Ängbyskogen inför eventuella bildanden av kommunala naturreservat (SUN-2016/648).  
Förvaltningen föreslår utifrån utredningarna bildandet av ett naturreservat i Ängbyskogen i 
syfte att bevara naturliga processer och ett tillgängligt friluftsliv.  
Ängbyskogen är ett grönområde som är utpekat i översiktsplanen som ett viktigt tätortsnära 
grönområde. Skogen nyttjas idag flitigt av flera förskolor, en skola, ett stort antal 
friluftslivsorganisationer och ryttare och fotgängare. Upplandsleden går genom skogen. 
Skogen hyser också höga naturvärden som framförallt är knutna till en kontinuitet av gamla 
träd, död ved och kalkpåverkad mark.  
Beslutshandling inklusive bilagor för naturreservat Ängbyskogen har tagits fram med hjälp av 
befintliga och nya inventeringar av naturvärden och värden för friluftslivet. Området har 
naturvärdesinventerats enligt standard av certifierat naturföretag och besökts ett flertal 
gånger av tjänstepersoner från kommunen. Naturreservatets avgränsning och funktion har 
stämts av mot de åtaganden kommunen har gjort genom det så kallade Fyrspårsavtalet.  
Dialog har förts om förslaget till beslut med bland annat länsstyrelsen i Uppsala län, 
Upplandsstiftelsen, lokala intresseorganisationer och allmänheten. 
Justeringar som har gjorts efter tidigare dialog med nämnden innefattar möjlighet för 
intilliggande fastighetsägare att röja sly och kapa grenar intill deras fastighetsgräns, en 
breddning av möjligheten att begränsa granbarkborrar med olika åtgärder och föreskrift som 
förbjuder jakt har strukits.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Arbetet med att utreda de tre reservatsområdena har skett parallellt.   
Kostnaden för att ta genomföra LONA-projektet  har uppgått till 638 000 kronor och  
finansierats med 319 000 kronor genom LONA-medel. Återstående 319 000 kronor har 
finansierats genom parkenhetens driftsbudget.  
 
Vid bildandet av naturreservatet har kommunen möjlighet att ansöka om markåtkomstbidrag, 
vilket kan motsvara upp till 50% av fastighetens marknadsvärdeminskning.  
 
Den årliga drift- och underhållskostnaden beräknas ligga kvar på samma nivå som i dag.  
Besökstrycket i skogen ökar, vilket sannolikt kommer att öka behovet av driftskostnader över 
tid. Detta behov är dock oberoende av reservatsbildning. Skötselplanen som ingår i 
reservatsbeslutet kommer att kunna effektivisera skötseln av området då det underlättar 
prioriteringen av åtgärder.  
 
Barnkonsekvensanalys 
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Beslutshandling bildande av Naturreservatet Ängbyskogen, med bilagor. 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

 

 

Jenny Rydåker 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Bildandet av naturreservatet Ängbyskogen säkrar barnens tillgång till närnatur på mycket 
lång sikt. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Syftet med reservatet är delvis friluftsliv och naturpedagogik. 
 
 
 
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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Naturreservatet Ängbyskogen  

Knivsta kommun 
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Bildande av naturreservatet Ängbyskogen i Knivsta kommun 

 

Beslut 
 

Knivsta kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område som 

utmärkts på bifogad beslutskarta som naturreservat. 

Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 

vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 

reservatsområdet. 

Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 
 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och 

bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, 

skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 

Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 
 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, 

sumpskog, fuktäng, samt den biologiska mångfald i form av arter, 

strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer, 

 återställa trädklädd betesmark,  

 nyskapa barrnaturskog, 

 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 

skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 

 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde med både trädklädda 

och öppna marker, som stimulerar till naturupplevelser, ett aktivt friluftsliv 

och utomhuspedagogik.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamhet eller annan aktivitet 

som riskerar att påverka kontinuitet av tillgång till gamla, döende och 

döda träd, 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 

området, 

 hävda öppna gräsmarker, brynmiljöer och betesmarker, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 genomföra åtgärder som syftar till att återställa områdets hydrologi,   

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 
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Skälen för beslutet 
De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs av naturskogsartad 

tallskog, barrnaturskog, kalkbarrskog, trädklädd betesmark, sumpskog, med rik 

mångfald av kärlväxter, svampar och insekter. Hela området fungerar som 

tätortsnära natur- och friluftsområde för allmänheten och som strategiskt placerad 

lokal för utomhuspedagogik, bland annat för kommunens naturskola. 
 

 

Föreskrifter 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Knivsta kommun 

med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan 

angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 

 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning i rätten  

att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet.  
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att: 
 

1. avverka, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på annat sätt 

skada eller föra bort levande eller döda träd eller buskar med undantag för 

 

- fällning av träd eller kapning av grenar som utgör fara för människor, 

byggnad eller anordning efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 

- fällning av träd, kapning av grenar eller röjning av sly som är 4 cm eller 

större i diameter i samband med underhåll av intilliggande byggnad eller 

anläggning, efter överenskommelse med reservatsförvaltaren.  

- kapning av sly och grenar med en diameter under 4 cm med handredskap 

inom 10 m från gräns mot egen bostadstomt, enligt område i bilaga 2. Träd 

som är mindre än 4 cm i diameter men särskilt markerade av förvaltaren i 

syfte att säkra en trädkontinuitet får inte kapas. Kapade grenar och sly ska 

forslas bort eller lämnas i reservat efter överenskommelse med 

reservatsförvaltaren, 
 

2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, spränga, muddra, schakta, plöja, 

dämma, nydika, underhållsrensa dike, skyddsdika eller på annat sätt föra bort 

vatten, utfylla, tippa, skada stenblock, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan 

markbearbetning med undantag för 

 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

 

3. uppföra byggnad eller anlägga väg, mast, antenn eller annan anläggning eller 

anordning med undantag för, 



 § 93 Bildande av naturreservat Ängbyskogen - KS-2021/676-5 Bildande av naturreservat Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen 2022-04-13

 

 Beslutshandling 4(36) 

  naturreservatet Ängbyskogen 

 2022-04-13 Dnr: SUN 2021/386 

     
  

 

 

- uppförande av anordning i samband med underhåll av intilliggande 

byggnad efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 

 

4. dra fram ny mark- eller luftledning eller ledning i vatten, 

 

5. framföra motordrivet fordon med undantag för 

 

- hämtning av fällt jaktvilt 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

 

6. anordna upplag, 

 

7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 

 

8. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande, 

 

9. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras med undantag för 

 

- tamboskap i samband med beteshävd, 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

10. upplåta plats för camping, uppställning av husvagn, släpvagn eller motordrivet 

fordon. 

 
Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och 

innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som är nödvändiga för att 

kunna sköta reservatsområdet eller för att kunna utöva sin särskilda rätt, t.ex, 

servitut.  

 
B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av särskild 

rätt till fastighet förpliktas att tåla 

 

Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och 

att följande åtgärder vidtas: 

 

1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt gällande anvisningar, 

 

2. igenläggning av diken på ett sätt som inte skadar, eller försumpar mark utanför 

reservatet, i avsikt att minska avrinningen ut ur reservatet,  

 

3. anläggande och underhåll av stängsel eller byggnader för djurhållningens behov,  

 

4. uppmärkning, anläggande och underhåll av stigar och spänger för vandring, samt 

leder för cykling och ridning,  sittbänkar, rastplats, eldstad, vindskydd, 

toaletter, vedförråd,  
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5. fällning eller ringbarkning av mindre träd och röjning av sly i syfte att friställa 

grova lövträd eller tall eller öka ljusinsläpp i skog och skogsbryn. Fällda träd ska 

lämnas kvar i skogen, ris och sly får fraktas ut, 

 

6. naturvårdsinriktad luckhuggning eller utglesning av gran inom område markerat 

på karta, bilaga 2. Fällda träd får fraktas ut,  

 

7. anordning av tillfälliga upplag i samband med skötsel av reservatsområdet, 

 

8. slåtter eller bete,  

 

9. åtgärder i syfte att upprätthålla en trädfri yta i området utmarkerat i bilaga 2,  
 

10. åtgärder i syfte att undvika eller begränsa större angrepp av granbarkborre som 

kan hota prioriterade bevarandevärden, genom barkning, rotkapning av vindfällda 

träd samt utplacering av fällor eller fångstvirke, eller annan åtgärd med syfte att 

begränsa storskaliga angrepp av granbarkborre. Inga träd som fälls i detta syfte 

ska föras ut ur naturreservatet, med undantag för eventuellt fångstvirke, 

 

11. mekanisk bekämpning av invasiva eller främmande arter och stammar, 

 

12. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 

 
 

C.  Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas och om 

ordningen i övrigt inom naturreservatet 
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:  

 

1. insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för mindre kollekt för 

artbestämning och plockning av matsvamp,  

 

2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller     

plockning av enstaka individer för artbestämning, utan att skada 

bevarandevärdena,  

 

3. elda eller grilla på annan än av Kommunen särskilt iordningställd plats, eller 

utan Kommunens tillstånd,  

 

4. framföra motordrivet fordon, 

 

5. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift, 

 

6. tälta utan Kommunens tillstånd, 

 

7. cykla annat än på markerade cykelstigar, 
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8. rida, annat än på markerade ridstigar,  

 

9. utan Kommunens tillstånd sätta upp markeringar såsom snitslar eller 

orienteringskontroller annat än tillfälligt i samband med förenings- eller 

skolaktivitet eller liknande,  

 

10. utan Kommunens tillstånd anordna tävling eller arrangemang med fler än 75 

deltagare. 

 

Undantag från föreskrifterna 

 

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för: 

 

- förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 

genomföra de skötsel- och andra åtgärder som behövs för att tillgodose 

syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan, 

 

- Kommunen, eller av Kommunen utsedd uppdragstagare, att i uppföljnings-, 

miljöövervaknings- eller pedagogiskt syfte utföra inventeringsverksamhet, 

nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation 

av växt- och djurliv inom naturreservatet, 

- genomförande av biologiska undersökningar som inte skadar 

bevarandevärdena. För sådana undersökningar krävs dock Kommunens 

tillstånd, 

 

- Kommunens naturskola att inom den utomhuspedagogiska verksamheten 

elda, såga av grenar eller sly samt framföra motordrivet fordon för 

transporter kopplade till verksamheten, 

 

- innehavare av särskild rätt att utföra de åtgärder som omfattas av den 

särskilda rätten. Detta gäller t.ex. underhåll av befintligt ledningsnät och 

transformatorstation, luftkablar och vägar, 

 

- personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vidta 

nödvändiga åtgärder i samband med övervakning, bekämpning av brand, 

oljeutsläpp, kemikalieutsläpp eller i samband med andra insatser. Anmälan 

ska om möjligt göras till kommunen i förväg, annars efter genomförandet.  
 

 

Fastställelse av skötselplan 
Med stöd av 3 § i förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan, bilaga 4. 
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Uppgifter om naturreservatet 
Naturreservatets namn Ängbyskogen 

Kommun Knivsta 

Markägare Knivsta kommun 

Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 
Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 

Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 
framgår av översiktskarta, bilaga 3. 

Naturgeografisk 

region 

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark 

(2014), Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta 

kommun, Ekologigruppen, (2019) 

Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 

(2019) 

Markslag och naturtyp 

(ungefärliga arealer) 

Barrnaturskog 44 ha 
Naturskogsartad tallskog 14,7  ha  

Trädklädd hagmark 11,5 ha  

Sumpskog 2 ha 

Äng/Vall 7,1 ha 

 

Beskrivning av naturreservatet 
 

Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort 

och är en del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen 

överallt utom i söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. 

Skogsgränsen är djupt flikig och i låglänta partier går åkermarken långt in i 

skogsområdet. På många platser är skogen tät hela vägen ut till brynet, men det 

finns också delar där brynet är luckigt och i olika stadier av igenväxning. 

Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i söder och sumpskog 

och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns resterna av ett 

torp med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla trädbärande 

hagmarksområden med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets 

inre områden består av lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 

 

Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större 

krondike som delvis har växt igen. I reservatet ingår en gammal inäga som 

sannolikt brukats som äng. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av 

asp och buskage av framförallt slån. 
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Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att 

det är en variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen 

genomkorsas av ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- 

sydlig riktning. Ett vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 

 

Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar 

som ett refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att 

den kan fungera som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för 

hackspettar och andra arter som kan röra sig övre större områden. 

 

Ängbyskogen berörs av Åtgärdsprogrammet för Kalktallskogar och Skyddsvärda 

träd.  

 

Kommunens bedömningar 
Ängbyskogen utgör ett, ur naturvårdssynpunkt sett, mycket värdefullt naturområde 

bestående av barrnaturskog, kalkbarrskog, natutrskogsartad tallskog, 

ädellövmiljöer och sumpskog och vilka hyser en stor mångfald, av växt- och 

djurarter. Skogen är också mycket värdefull som rekreations- och friluftsområde 

för de boende i Knivsta kommun. 

 

För att områdets värden ska bestå behöver området undantas från exploatering 

som innebär att områdets natur- och friluftslivsvärden påtagligt skulle skadas. 

Vidare behövs vissa skötselinsatser för att dessa värden ska bestå och stärkas. 

Kommunen har bedömt att området därför bör förklaras som naturreservat. 

 

Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt 

växt- och djurliv och Levande skogar genom att 79,4 hektar skyddsvärd natur ges 

ett långsiktigt skydd. Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla 

friluftslivsmålen Attraktiv tätortsnära natur och Skyddade områden som resurs för 

friluftslivet. 

 

Kommunen bedömer att detta beslut är förenligt med en ur allmän synpunkt sett 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området 

gällande kommunala översiktsplanen. 

Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 

vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

 

Ärendets beredning 
Skogen är utpekat som ett viktigt tätortsnära grönområde i kommunens 

översiktsplan (2017). Flera inventeringar och planer, såsom Knivsta kommuns 

grönstrukturplan, 2016, Knivsta kommuns skogsskötselplan, 2014 har framhållit 

områdets höga naturvärden. Området har naturvärdesinventerats enligt standard 

2016. 
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Delar av området är klassat som Naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen. Ett stort 

antal arter är också inrapporterade i Artportalen från området. 

 

Synpunkter gällande hur naturreservatet nyttjas har insamlats från ett flertal 

friluftslivsorganisationer och allmänheten under år 2021.  

 

Inkomna remissynpunkter 

 
Se samrådshandling, bilaga 5. 

 

Upplysningar 
Reservatsbeslutet kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas, 

vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart, även om 

de överklagas. 

 

Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka 

talan hos mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet på 

vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning 

eller inlösen annars går förlorad. 

 

Knivsta kommun är förvaltare av naturreservatet. 

 

Knivsta kommun ska enligt 2 kap. 9 § miljötillsynsförordningen (2011:13) utöva 

operativ tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a 

§§ miljöbalken gäller bl.a. att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 

kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot 

meddelad föreskrift, kan Kommunen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid 

vite förelägga om rättelse. 

 

Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med 

stöd av lagen meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider 

mot föreskrifter för naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och 

stormskadad skog kan lämnas orörda. 

 

Enligt 3 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har, efter en eventuell 

brand, ägaren eller nyttjanderättshavaren ansvar för bevakning i den utsträckning 

som har beslutats av räddningsledaren efter avslutad räddningsinsats. Behövs 

bevakning med hänsyn till risken för ny brand men kommer bevakningen inte till 

stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller 

nyttjanderättshavarens bekostnad. 

 

Fastighetsägaren innehar jakträtt på sin mark och rätten att överlåta denna enligt 

jaktlag (1987:259). 
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Knivsta kommun kan meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl 

och om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

 

Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till 

skydd för naturmiljön, till exempel: 

 

- Fridlysning av vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon enligt 

jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. 

miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845). 

 

- Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) 

med visst förbud mot körning i terräng, 

 

- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) 
 

 

Bilagor 
 

1. Beslutskarta,  

2. Föreskriftskarta 

3. Översiktskarta 

4. Skötselplan med bilagor 

5. Samrådshandling 
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Hur du överklagar  
Kommunens beslut får överklagas till länsstyrelsen i Uppsala län.  

 

Om du vill överklaga beslutet ska ditt överklagande ska vara hos kommunen inom tre 

veckor från det att beslutet kungjordes. Om sista dagen för överklagande infaller på en 

lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen 

kommer in nästa vardag.  

 

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men ges in till kommunen som 

prövar om ditt överklagande lämnats in i rätt tid. Har ditt överklagande kommit i tid 

vidarebefordrar kommunen det till länsstyrelsen.  

 

Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om ditt namn, person- eller 

organisationsnummer, adress, telefonnummer (dock inte hemligt telefonnummer), epost 

och annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. Dessutom ska adress och 

telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där du kan nås för delgivning 

anges.  

 

Du behöver ange vilket beslut som du överklagar (diarienummer och beslutsdatum), varför 

du anser att kommunens beslut är felaktigt och vilken ändring av beslutet du begär samt de 

omständigheter (bevis) du åberopar till stöd för din begäran.  

 

Mejla ditt överklagande till knivsta@knivsta.se eller skicka det med post till:  

 

Knivsta kommun  

741 75 Knivsta 
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Skötselplan för naturreservatet 

Ängbyskogen 

Knivsta kommun 
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SKÖTSELPLANENS SYFTE   
 

Skötselplanen avser främst att ge anvisningar om hur reservatet ska förvaltas för att syftet 

med naturreservatet ska tillgodoses. Skötselplanen kan, inom ramen för syfte och 

föreskrifter, justeras vid behov. Knivsta kommun ansvarar för revidering och fastställande 

av skötselplaner. 

 

 

SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL 
 

Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 

värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, skydda, återställa 

eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 

Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 

 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, 

sumpskog, fuktäng, samt den biologiska mångfald i form av arter, 

strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer, 

 återställa trädklädd betesmark,  

 nyskapa barrnaturskog, 

 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 

skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 

 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde med både trädklädda 

och öppna marker, som stimulerar till naturupplevelser, ett aktivt 

friluftsliv och utomhuspedagogik.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamhet eller annan aktivitet 

som riskerar att påverka kontinuitet av tillgång till gamla, döende och 

döda träd, 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 

området, 

 hävda öppna gräsmarker, brynmiljöer och betesmarker, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 genomföra åtgärder som syftar till att återställa områdets hydrologi,   

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 
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BESKRIVNINGSDEL 
 

Uppgifter om naturreservatet 
Naturreservatets 
namn 

Ängbyskogen 

Kommun Knivsta 

Markägare Knivsta kommun 

Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 
Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 

Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 
framgår av översiktskarta, bilaga 3. 

Naturgeografisk 

region 

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark 

(2014), Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta 

kommun, Ekologigruppen, (2019) 

Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 

(2019) 

Markslag och 

naturtyp (ungefärliga 

arealer) 

Barrnaturskog 44 ha 
Naturskogsartad tallskog 14,7  ha  

Trädklädd hagmark 11,5 ha  

Sumpskog 2 ha 

Äng/Vall 7,1 ha 

 

 
 

 

 

Allmän beskrivning   

Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort och är 

en del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen överallt utom i 

söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. Skogsgränsen är djupt 

flikig och i låglänta partier går åkermarken långt in i skogsområdet. På många platser är 

skogen tät hela vägen ut till brynet, men det finns också delar där brynet är luckigt och i 

olika stadier av igenväxning. Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i 

söder och sumpskog och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns 

resterna av ett torp med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla 

trädklädda betesmarker med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets inre 

områden består av lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 

 

Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större krondike 

som delvis har växt igen. I reservatet ingår en gammal inäga som sannolikt brukats som 
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äng. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av asp och buskage av framförallt 

slån. 

 

Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att det är en 

variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen genomkorsas av 

ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- sydlig riktning. Ett 

vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 

 

Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar som ett 

refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att den kan fungera 

som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för hackspettar och andra arter 

som kan röra sig övre större områden. 

 

Ängbyskogen berörs av Åtgärdsprogrammet för Kalktallskogar och Skyddsvärda träd 

 

Historisk och nuvarande markanvändning 
Från historiska kartor kan utläsas att Ängbyskogen har samma karaktär på landskapsnivå 

idag som den har haft minst sedan mitten av 1800-talet. Samma ängslycka som ses på den 

häradsekonomiska kartan från mitten av 1800-talet (se figur 1) finns kvar idag.  

Stora delar av skogen har sannolikt betats under denna tid, medan de små trädfria 

områdena har brukats som åker eller äng.  

Trädskiktet är över lag gammalt, men skogen är mer eller mindre påverkad av skogsbruk 

överallt.  Endast en mindre del av skogen har kalhuggits, men vissa områden är åkermark 

som har planterats med gran, eller björk. Några områden har karaktär av gammal, trädklädd 

betesmark i igenväxningsfas, och här är skogen på beståndsnivå yngre, med enstaka äldre 

träd inuti.  
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Figur 1. Från Häradsekonomiska kartan 1859-63. Rosa är åkermark, grönt är slåttermark och 

beige är skogsmark. Stjärnor är barrträd och ringar lövträd. Ängslyckan i mitten syns tydligt, 

liksom diket som rinner ut  ur skogen och genom åkern öster om lyckan. Källa: Lantmäteriet 

 

Under 1900-talet har en åkerlycka har skapats söder om den ursprungliga. På 1960-talet var 

denna fortfarande helt öppen, men den har sedan dess vuxit igen med framförallt lövträd 

(se figur 2). De diken som genomskurit och avvattnat området är idag till stor del igenväxta 

och området är idag sankt. En liten glänta kvarstår där det är som blötast. Senare har de 

hagmarker som varit helt öppna blivit mer slutna, men betesmarkskaraktären kvarstår och 

spärrgreniga lövträd finns kvar.  

Under 1980-talet också flera av luckorna igenplanterats med gran och det finns täta bestånd 

av ung gran spritt i skogen.  
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Figur 2. Ortofoto från 1960. Ytterligare en lycka har tillkommit i skogen och en väg in till den 

ursprungliga lyckan har skapats. Längst i norr syns den glesa betesmarken med jätteekar. Källa 

Lantmäteriet 

 
 

 

Områdets bevarandevärden  
 

Biologiska värden   

De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs främst av naturskogsartad 

tallskog, kalkbarrskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, och sumpskog. Det 

förekommer mindre delområden som domineras av asp och grova aspar förekommer spritt i 

så gott som alla miljöer i skogen. Bevarandevärda strukturer är förutom asparna också de 

grova hagmarksekar i skogens nordligaste delar och oxelmiljöerna i väster. Det väldigt 

långa skogsbrynet skapar förutsättningar som födosöksområde för pollinerande insekter 

och arter som är knutna både till en kombination av öppen mark och sluten skog. 
 

Kalkbarrskog och ädellövmiljöer är ansvarsnaturtyper i Uppsala län, vilket innebär att länet 

har ett särskilt ansvar att säkerställa att dessa miljöer bevaras. Ängbyskogen ligger i de 

västligaste och yttersta delarna av kalkbarrskogsbältet i länet, men har ett flertal arter som 

är tydligt kalkgynnade. Skogens kulturhistoria har också varit gynnsamt för dessa arter, 
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som behöver en viss störning, gärna i form av bete, i kombination med en kontinuitet av 

gran för att frodas. Ädellövmiljöerna i Ängbyskogen är trädklädda betesmarker som har en 

kombination av trädkontinuitet och hävd. Gammal tallskog är en bristvara i landskapet 

eftersom den inom produktionsskogsbruket oftast avverkas innan den når en ålder av 100 

år. Tallskogsområdena i Ängbyskogen som har en medelålder mellan 125-135 år är mycket 

skyddsvärda. Ett flertal av naturvårdsarterna som noterats är beroende av ett stabilt och 

fuktigt mikroklimat. Sumpskog och fuktäng är av den anledningen viktiga att bevara i 

området.  

 

Skogen har inventerats enligt standard, men dock väldigt sent på säsongen. Trots detta har 

18 rödlistade arter och 36 signalarter (arter som indikerar miljöer med höga naturvärden) 

påträffats i området. 
 

Bland skyddsvärda arter kan några kalkgynnade marksvampar knutna till äldre 

barrskogsbestånd nämnas, t.ex. grangråticka, korktaggsvampar och korallfingersvampar. 

Dessa arter har en särdeles dålig förmåga att sprida sig och är beroende av att de träd som 

de lever i symbios med får finnas kvar.  

 

Rynkskinn är en art som indikerar urskogsartade barrskogar. Den lever på grova 

granstammar med fortfarande kvarsittande bark och trivs i lägen med jämn och hög 

luftfuktighet. Ängbyskogens kuperade terräng skapar sådana stabila mikroklimat där denna 

svamp kan frodas.  
 

Blektickan trivs på nyligen döda, eller döende grenar av grova ädellövträd i gamla 

hagmarker. Alla träd som svampen växer på är naturvårdsträd då den har höga krav på sin 

livsmiljö och oftast åtföljs av andra ovanliga arter.  

 

Lunglav är en stor bladlav som signalerar en kontinuitet av gamla lövträd och en 

kombination av ett stabilt, fuktigt mikroklimat, god ljustillgång och god luftkvalitet.  

 

Talltickan växer bara på tallar som har nått en ålder av minst 100 år. Den är mycket ovanlig  

skogslandskapet, men går ofta att finna i skogar som kapslats in i urbana miljöer, och 

därför undvikit kalavverkning.  

 

 

Naturvårdsarter 

Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att 

de indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse 

för biologisk mångfald. Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, 

rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars 

förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EUs art- och 

habitatdirektiv. 

 
Teckenförklaring: 

F = Arten omfattas av EU:s fågeldirektiv 

A = Arten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv 

s = Signalart enligt Skogsstyrelsen (2005) 

P = Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter 
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C = Ansvarsart för länet 

 

Hotkategori i Sverige enligt rödlistan (2015): 

CR = Critically endangered Akut hotad 

EN = Endangered Starkt hotad 

VU = Vulnerable Sårbar 

NT = Near threatened Nära hotad 

DD = Data deficient Kunskapsbrist 

 
 

Fåglar       
Sånglärka Alauda arvensis NT 

 
F 

  

Kråka Corvus corone 
  

F 
  

Skata Pica pica 
  

F 
  

Gröngöling Picus viridis NT 
    

Tallbit Pinicola enucleator 
   

typisk 
 

Kungsfågel Regulus regulus VU 
    

Taltrast Turdus philomelos 
  

F 
  

Kärlväxter 
      

Blåsippa Hepatica nobilis 
    

karakteristisk 

Grönpyrola Pyrola chlorantha 
   

typisk 
 

 

Skalbaggar 
      

 
Granbarkgnagare Microbregma emarginatum    

  
s 

 
Mossor 

      

 
Pygmémossa Acaulon muticum NT 

    

 
Källgräsmossa Brachythecium rivulare 

   
typisk 

 

 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 

 
A 

 
typisk 

 
s  

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 
   

typisk 
 

s 

Blåmossa Leucobryum glaucum 
   

typisk 
 

s 

Källpraktmossa Pseudobryum cinclidioides 
   

typisk karakteristisk s 

Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 
   

typisk karakteristisk  
 

Lavar 
      

 
Sotlav Acolium inquinans 

     
s 

Lönnlav Bacidia rubella 
   

 

typisk 

 

s 

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum 
   

typisk 
 

s 

Kornig nållav Chaenotheca chlorella 
     

s 

Grynig nållav Chaenotheca chrysocephala 
     

s 

Brun nållav Chaenotheca phaeocephala 
   

typisk 
 

s 

Sotlav Cyphelium inquinans    typisk 
 

s 

Lunglav Lobaria pulmonaria NT   typisk karakteristisk s 

Bårdlav Nephroma parile    typisk 
 

s 

Liten blekspik Sclerophora peronella VU 
  

typisk 
 

s 

 
Svampar     

  

 
Grangråticka Boletopsis leucomelaena VU 

  
typisk 

 
s 

Trådticka Climacocystis borealis 
   

typisk 
 

s 
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Ädelspindlingar Cortinarius subgen. 

Phlegmacium 

     

s 

Hasselticka Dichomitus campestris 
   

typisk 
 

s 

Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum NT 
  

typisk 
 

s 

Blekticka Haploporus tuberculosus NT   

  
s 

Zontaggsvamp Hydnellum concrescens 
     

s 

Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum    

  
s 

Gul taggsvamp Hydnellum geogenium NT   typisk 
 

s 

Smalfotad 

taggsvamp Hydnellum gracilipes VU   

  

 
Skarp 

dropptaggsvamp 

Hydnellum peckii 
     

s 

Svavelriska Lactarius scrobiculatus 
     

s 

Svavelticka Laetiporus sulphureus 
   

typisk 
 

 
Gammelgranslav Lecanactis abietina     typisk 

 

 
Kötticka Leptoporus mollis NT   typisk 

 
s 

Grovticka Phaeolus schweinitzii 
     

s 

Ullticka Phellinus ferrugineofuscus NT 
  

typisk karakteristisk s 

Tallticka Phellinus pini NT   

  
s 

Stor aspticka Phellinus populicola NT   typisk karakteristisk s 

Ekticka Phellinus robustus NT 
  

typisk 
 

s 

Rynkskinn Phlebia centrifuga VU 
  

typisk karakteristisk  
Gul fingersvamp Ramaria flava s.lat. 

     
s 

Orangegul 

fingersvamp Ramaria largentii VU   

  

s 

Fjällig taggsvamp s. 

str. 

Sarcodon imbricatus  s. str. 
     

s 

Blomkålssvamp Sparassis crispa 
     

s 

 
 

 
 

Kulturhistoriska värden   

En torplämning i form av en husgrund med spisröse finns intill ängslyckan i skogen. Intill 

lämningen finns också resterna av en brunn. Utöver torplämningen finns också ett antal 

stensättningar i området.  

 

Värden för friluftslivet  

Reservatet har mycket höga värden för friluftslivet. Upplandsleden korsar skogen i nord-

sydlig riktning, och ytterligare fler stigar leder besökare genom, och runt skogen. Den 

variationsrika miljön ger många sinnliga upplevelser och den kuperade terrängen innebär 

att det nästan alltid går att finna tysta platser i lä. I skogsbrynet finns många naturliga 

utkiksplatser där besökare kan skåda ut över det kringliggande jordbrukslandskapet.  

Barnen i intilliggande skola och förskolor använder skogen på sina raster.  
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Prioriterade bevarandevärden    
Markslag och naturtyp: kalkbarrskog, trädklädd betesmark, gammal tallskog, 

sumpskog, ängsmark, öppen mark 

 

Strukturer: gamla barrträd, grov asp, grov ek, skogsbryn, 

solexponerad tall, död ved, fuktdråg, ängslycka 

 

Växt-, svamp- och  

djursamhällen: kalkgynnade marksvampar, vedlevande svampar, 

vedlevande insekter 

 

Arter: Nothorhina punctata reliktbock 

 Boletopsis leucomelaena grangråticka 

 Hydnellum sp.  korktaggsvampar 

 Phlebia centrifuga rynkskinn 

 Haploporus tuberculosus blekticka 

 Phellinus pini tallticka 

 Lobaria pulmonaria lunglav 

 Ramaria sp.  korallfingersvampar 

  

Friluftsliv: naturupplevelse, naturpedagogik, cykling, ridning, 

strövområde, vandring, svampplockning 
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PLANDEL 
 

Beskrivning, bevarandemål och skötselåtgärder  
 

Reservatet har delats upp i 8 skötselområden. För avgränsning av områdena A-E, 

se skötselområdeskarta, bilaga 4.1 Reservatsområdet är mosaikartat och gränsen 

mellan olika skötselområden är diffus. Mindre delar av skötselområdena kan 

avvika väsentligt från skötselområdet i stort.  

 

 

Skötselområde A:  Trädklädd betesmark  4,4 ha 

 

Beskrivning: Gamla betesmarker i igenväxningsfas med stort inslag av ek, 

oxel och asp. I områdena finns grova träd som är trängda av 

framförallt slån eller hägg. På de grova träden finns 

bevarandevärda arter såsom blekticka, nållavar och lunglav.  

 

Bevarandemål: Öppen betesmark med kontinuitet av grova, gamla lövträd av 

framförallt ek, oxel och asp. Fristående jätteträd av ek. Enstaka 

gamla enar och inslag av slån och andra blommande buskar. 

Kontinuitet av solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Frihuggning: Ek och asp frihuggs i området generellt, men 

särskilt i sköteselområdets kantzoner, under ett antal år.  

Röjning: Slånbuskage begränsas genom röjning och fraktas bort.  

Löpande:  

Om graninvandring eller täta buskage utgör ett hot mot lövträden 

eller begränsar ljusinsläppet avsevärt, avlägsnas dessa genom 

ringbarkning, avverkning eller röjning i skötselområdet. Också 

asp kan, vid behov, avlägsnas genom ringbarkning eller 

avverkning. Viktigt är att försöka undvika snabba slyuppslag.  

 Områdena bör hävdas genom slåtter eller bete om möjligt. 

Viktigt är då att ta hänsyn till tillgängligheten för friluftslivet vid 

instängsling.  

 

Skötselområde A1:  Trädklädd betesmark  2,7 ha 

 

Beskrivning: Gammal åker där gran och björk planterats, förmodligen på sent 

1980-tal och senare. Området avgränsas av diken som avleder 

vatten från skogen och den stora åkermarken i mitten av 

Ängbyskogen.  Granbeståndet är delvis väldigt tätt och 

svårforcerat. I ytterkanten av området finns enstaka större sälgar 

och någon tall och asp. En stig leder in i skogen.  

 

Bevarandemål: Ljusöppet trädbärande område med ett varierat, olikåldrigt, 

flerskiktat trädskikt av olika trädslag. Kontinuitet av 
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solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Luckhuggning: Fäll granar som står tätt och frakta ut ur området. 

Spara och friställ sälg, asp och tall som står i kantområden.  

Röjning: Sly röjs bort också för att öka ljusinsläppet.   

Löpande:  

 Vid behov fälls granar för att gynna lövträd och bevara en ljus 

skogsmiljö. Grov, död ved lämnas på solexponerade platser. 

Fältskiktet hävdas genom slåtter eller bete för att undvika 

igenväxning.  

 

Skötselområde A2. Trädklädd betesmark 

 

Beskrivning: Området är en inhägnad, tvådelad hundrastgård. I sydväst är 

området öppet med en gräsmatta och grova tallar.   

 

Bevarandemål: Ljusöppet trädbärande område med ett varierat, olikåldrigt, 

flerskiktat trädskikt av olika trädslag. Kontinuitet av 

solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Luckhuggning: Fäll granar som står tätt och frakta ut ur området. 

Spara och friställ sälg, asp och tall som står i kantområden.  

Röjning: Sly röjs bort för att öka ljusinsläpp och tillgängliggöra 

större delar av området för hundaktiviteter.    

Löpande:  

 Vid behov fälls granar för att gynna lövträd och bevara en ljus 

miljö. Grov, död ved lämnas på solexponerade platser. 

Fältskiktet hävdas genom slåtter eller bete för att undvika 

igenväxning.  

 

 

Skötselområde B:  Sumpskog 2 ha 

 

Beskrivning: Delvis försumpad gammal igenväxande åkermark dominerad av 

unga lövträd av asp och salix med naturliga luckor.  Igenväxta 

diken genomskär området. Den norra delen av området är 

igenväxt av ca 30-40 år gamla snår av salixarter och hägg.  En 

glänta med en nästan permanent vattenspegel kvarstår i den 

södra delen.  

 

Bevarandemål: Luckig lövdominerad sumpskog,  med god tillgång till död ved. 

En naturlig luckighet ska uppstå då träd dör av i sumpmarken.  

 

Skötselåtgärder: Nyskapande: Lägg igen diken i ytterkanterna.  

Löpande: Lämna området för fri utveckling. Röj undan 
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invandrade gran.  

 

 

Skötselområde C:  Naturskogsartad tallskog 14 ha 

 

Beskrivning: Skog som domineras av gammal tall, med inslag av gran och 

lövträd.  Hällmarkstallskog med marksikt som domineras av 

lavar. I lägre partier återfinns mer gran och hällmarkstallskogen 

övergår stegvis till blåbärsgranskog.  

 

Bevarandemål: Gammal tallskog med en kontinuitet av gamla träd och död ved i 

form av både lågor och torrakor. Inslag av gran och lövträd i 

dalar.  

 

Skötselåtgärder:  Löpande:  

 Friställ gamla tallar vid behov genom att ringbarka eller avverka 

framförallt gran. Särskilt i solexponerade miljöer, såsom i bryn 

är detta värdefullt.  

 Undvik att störa markskiktets lavar och mossor på hällmarker. 

För att säkra kontinuitet av hartsrik, beständig tallved kan 

levande tallar längsbarkas (katas).  

 

 

Skötselområde D:  Naturskogsartad barrblandskog 42 ha 

 

Beskrivning: Barrblandskog med god tillgång till gammal gran och död ved. 

Inslag  av gammal asp och sälg.  I skogen finns kalkgynnade 

marksvampar, liksom arter knutna till död ved.  

 

Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet 

och kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större 

inslag av asp, ek och sälg.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Befintligt dike täpps igen till stor del. Vid extrema 

flöden ska diket kunna brädda.  

Löpande: Säkerställ att skogen inte växer igen med gran genom 

att friställa valda träd av framförallt tall och asp och i vissa fall 

också sälg, framförallt i brynområden.  

Vid behov kan luckor huggas fram för att öka ljusinsläpp och 

underlätta föryngring.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

inhängning måste friluftslivets behov beaktas.  

 

Skötselområde D1:  Granskog 

 

Beskrivning: Granskog som planterats under 1980-talet. Enstaka lövträd finns 

spridda i skogen.  
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Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet 

och kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större 

inslag av asp, ek och sälg. 

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Hugg fram luckor om ca 10-20 m2 storlek i 

skogen, framförallt runt befintliga lövträd. Ringbarka träd i 

brynet. Frakta bort veden. Skapa luckor i skogsbrynet under ett 

antal års tid.  

 Löpande: Välj ut träd som har potential att utveckla höga 

naturvärden och friställ dem.  

Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

inhängning måste friluftslivets behov beaktas 

 

Skötselområde E:  Öppen mark 

 

Beskrivning:  Vall 

 

Bevarandemål: Öppen mark som kan fungera som aktivitetsyta för friluftsliv 

och/eller jordbruksreserv. 

 

Skötselåtgärder:  Löpande: Slåtter eller annan hävd vid behov.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

eventuell inhängning måste friluftslivets behov beaktas.  

 

 

Skötselområde E1:  Öppen mark med brynmiljö 

 

Beskrivning: Öppen ängsmark med fuktdråg och torrare kantzon. Ett  igenväxt 

dike skär genom området. Sannolikt har området betats eller 

slagits tidigare då kantzonen består av hävdgynnad 

torrängsvegetation. I brynet runt fuktängen finns bestånd av asp 

och enstaka spärrgreniga tallar, också ett spår av den tidigare 

hävden.  

Bevarandemål: Öppen mark med fuktdråg och torrare kantzon med grova träd 

som kan solexponeras.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Röj/gallra brynet. Spara grov tall, gran och asp.  

 Löpande: Slåtter vid behov. Röjning och gallring av brynet för 

att skapa en kontinuitet av grov asp och tall.   
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Anordningar för friluftslivet  

 Se bilaga 4.2 för friluftsanordningarnas/-anläggningarnas ungefärliga läge. Den 

exakta placeringen av anläggningar detaljstuderas inför deras iordningställande 

och kan komma att behöva justeras löpande.   

 

Beskrivning: Ett vindskydd med eldplats finns i skogens västra del.  

 En utkiksplats med eldplats ligger i nordväst. 

En hundrastgård med bänkar och tillgågn till vatten ligger i väst.  

Upplandsleden går genom skogen i nord-sydlig riktning. Utöver 

Upplandsleden finns det ett stort antal mindre stigar.  

 

Bevarandemål: Lättillgänglig information om naturreservatet finns i området 

och denna bidrar till att förhöja upplevelsen av besöket. 

Reservatet stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt 

friluftsliv. Områdets friluftsanläggningar är i gott skick och 

underlättar för besökare att uppleva området. Reservatets gräns 

är tydligt markerad enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. 

 

Skötselåtgärder: Nyskapande: 

 Placera ut informationsskyltar vid entréer till skogen 

 Upprätta eldstad, bänkar eller stockar att sitta på samt ett 

vedförråd.  

 Frihugg försiktigt, utan att riskera naturvärden, utsiktsplats så 

att utsikten är tillräckligt oskymd. 

 Röj en rågång. Markera reservatets gräns med färg på träd samt 

med hörnstolpar. 

 Anordna stigar och markera ut dem i färg som markerar var det 

är tillåtet att cykla eller rida i reservatet.  

 Markera reservatets gräns med färg på träd samt med 

hörnstolpar. 

 

Löpande: 

 Underhåll av stig och spänger. Riskträd som fälls lämnas kvar i 

skogen.  

 Underhåll av hundrastgårdens stängsel och anordningar.  

 Städning av eldplats. Fyll på vedförrådet.  

 Hugga bort enstaka unga och medelålders träd i syfte att skapa 

ett glest trädskikt med utsikt.vid utsiktsplatsen.  

 Röjning av rågången. Förstärk målning på träd och underhåll 

av hörnstolpar. 

 Byt ut skyltar vid behov. 

 Genomför tillsyn av anordningar. 
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Upplysningar 
 

Vägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar 

Befintliga stigar och ledningar inom reservatet får underhållas. Nödvändiga röjningar i 

anslutning till dessa får utföras. Underhåll av belysning intill gång- och cykelväg får 

underhållas.  

 

Byggnader och andra anläggningar 

Vindskydd, torrdass, spänger och eldplatser får underhållas vid behov. Nödvändiga 

röjningar i anslutning till dessa får utföras. 

 

Upplag m.m. 

Tillfälliga upplag får upprättas av förvaltaren i samband med skötsel av området.  

 

Ridning och cykling  

Det är förbjudet att rida eller cykla utanför i terrängen utmärkt ridstig respektive cykelled.  

 

Stängsel och staket 

Stängsel får sättas upp i de skötselområden som ska betas, samt runt befintlig hundrastgård. 

Stängslen ska förses med genomgångar där så behövs, t.ex. där stigar går genom 

betesområdet. 

 

Fornlämningar 

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950). För åtgärder 

som rör fornlämningar krävs samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöansvariga. 

 

Kulturlämningar 

Åtgärder som rör kulturlämningar ska ske i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljö-enhet. 

 

Jakt  

Fastighetsägaren innehar jakträtt på sin mark och rätten att överlåta denna enligt jaktlag 

(1987:259). 

 

 

 

UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER   
Kommunen ansvarar för dokumentation av förändringar inom reservatet, inklusive 

skötselåtgärder. Dokumentationen bör ske med både anteckningar och fotografier. 

Skötselåtgärderna ska följas upp för att kontrollera att de genomförda åtgärderna 

överensstämmer med bevarandemålen. Status före och efter utförda skötselåtgärder ska 

dokumenteras. 

 

 

 

BILAGOR 
4.1.  Skötselområdeskarta 

4.2.  Förvaltningsinriktning friluftsanordningar 
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Bilaga 5. Sammanställning av inkomna synpunkter 
 

Synpunkter om reservatsbildandet 
Upplandsstiftelsen, Trunstagruppen, Naturskyddsföreningen Knivsta, Skogsstyrelsen, 

Omställningsgruppen, Knivsta föreningsråd, Knivsta cykelklubb, Friluftsfrämjandet Knivsta, Uppsala 

länsstyrelse samt sjutton privatpersoner har inkommit med synpunkter. Samtliga inkomna synpunkter 

är positiva till bildande av reservatet.  

 
Synpunkter gällande reservatets avgränsning 

Förslag har inkommit gällande att utöka reservatet mot nordost samt mot sydväst. Knivsta kommun 

har åtagit sig att bygga 15000 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge till år 2057. Områdets närhet till 

stationen och Trunstavägen innebär att det i framtiden kan vara lämpligt för sådan bostadsbebyggelse, 

även om inga direkta sådana planer finns för området idag. Knivsta kommun gör bedömningen att det 

i detta skede inte är lämpligt att utöka reservatsområdet. Möjligheten att göra det i ett senare skede 

kvarstår. 

 

Synpunkter gällande reservatets syfte 
Flera intressenter har lämnat synpunkten att naturpedagogiken bör tydliggöras i syftesbeskrivningen. 

Det har förtydligats.  

 
Synpunkter gällande föreskrifter och skötselplan 

Idag har fastighetsägare möjlighet att röja sly som har en stamdiameter under 4 cm 10 m från 

fastighetsgräns på kommunal mark enligt Strategi för Knivsta kommuns skog- och naturmark (2014). 

Synpunkter har inkommit om att fastighetsägare fortsättningsvis bör ha den möjligheten också i 

naturreservatet. En revidering av föreskrift A1 har gjorts för att möjliggöra detta. Förvaltaren kan 

märka ut små träd som inte får kapas, så att en trädkontinuitet även i fastighetsnära område kan säkras 

och naturreservatets syfte kan uppnås.  

 
Fastighetsägare i tomtgräns har uttryckt en oro vad gäller möjligheten att underhålla sina fastigheter i 

anslutning till reservatet. Föreskrifterna har förtydligats så att fastighetsägare efter överenskommelse 

med reservatsförvaltaren (Kommunen) vid behov har möjlighet att röja eller uppföra tillfällig 

anläggning som kan behövas för underhåll av den egna fastigheten.  

Reservatsföreskrifterna tillåter fällning av träd eller grenar som kan innebära fara för person eller 

anläggning, innanför eller utanför reservatet. Den kommunala handläggningen av ärenden som rör 

riskträd kommer att vara densamma efter reservatsbildningen som den varit tidigare.  

 

Ängbyskogen nyttjas idag för ridning och cykling. Upplandsleden är en viktig led för cyklister för att 

kunna ta sig genom skogen. Det finns flera hästgårdar runt skogen och ryttarna rider in och genom 

skogen på ett flertal platser. Problematik finns vad gäller ryttarnas och cyklisternas möjligheter att 

samnyttja stigar och leder, samt att markförhållandena i skogen inte överallt, och under alla tider tål 

det slitage som cykling och ridning innebär. Således behöver cyklingen och ridningen begränsas för att 

skogen ska vara långsiktigt tillgänglig för så många cyklister, ryttare och andra besökare, som möjligt. 

Detta underlättar också den framtida förvaltningen av stigarna och skogen som helhet.  

 

I skötselplanens bilaga 4.3 finns stigar där cykling och ridning är tillåtet utmarkerat. Kartan ska ses 

som en förvaltningsinriktning och inte som att stigarnas läge är låst. Deras exakta läge behöver 

studeras och utvärderas i detalj och kan komma att förändras över tid.  

 

Flera har önskat att möjligheten att tälta och elda med Kommunens tillstånd ska finnas. Föreskrifterna 

har reviderats enligt detta önskemål. 
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Synpunkter har inkommit gällande brandrisk i reservatet. Genom att begränsa eldningen till  

iordninggjorda platser i reservatet kommer risken för att bränder sprids okontrollerat minska. 

Iordninggjorda platserna kommer att underhållas så att de är lätta att använda för allmänheten.  

 

Föreskrift om antal deltagare vid större evenemang har förtydligats enligt önskemål.  

 

I skötselplanen har förtydligats förvaltningsinriktning vad gäller toaletter, tillgänglighet och entréer 

med informationsskyltar. Vid friluftsanläggningarna finns möjligheten att placera soptunnor och ved 

förråd vid behov.  Anläggningarna får underhållas och skog får röjas intill dessa vid behov.  

 

Möjligheten finns att iordningsställa cykelparkeringar i anslutning till entréer. Bilparkering finns idag i 

närområdet på ett flertal platser. Naturreservatet är också på gångavstånd till järnvägsstationen. Frågan 

om parkeringsplatser utreds i kommunens fysiska planering, vilket ligger utanför reservatsarbetet.  

 

Länsstyrelsen har begärt förtydliganden gällande en del föreskrifter och skötselområden. Revideringar 

har gjorts i möjligaste mån efter önskemålen.   

 

Övriga synpunkter 
Uppgifter om att en del massor har tippats i de centrala delarna av reservatet på 1970-80-talet. Platsen 

har besökts av miljöinspektör som inte har sett skäl att begära någon ytterligare åtgärd. Möjligheten att 

göra provtagningar och undersöka saken vidare kvarstår oavsett reservatsbildning.  
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Kommunstyrelsen 

Inrättande av visselblåsarfunktion 
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag om ändring av reglementet för 
styrelsen och nämnder i Knivsta kommun. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
1. Kommunstyrelsen antar förslagen om 

a. arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden, 
b. ändring av delegationsordningen, samt 
c. ändring av kommunstyrelsens informationshanteringsplan. 

2. Kommunstyrelsen inrättar en ny diarieserie för uppföljningsärenden, KS-VIBL. 
3. Kommunstyrelsen utser juristen Isak Bergdahl till behörig person enligt 5 kap. 5 § 

lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget upprättar en organisation samt fastställer de grundläggande 
handläggningsreglerna som behövs för att kommunen ska uppnå kravet på att inrätta en 
intern rapporteringskanal enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden (visselblåsarlagen). 
 
Bakgrund 
Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så 
kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den gäller inom all privat 
och offentlig verksamhet och genomför EU:s visselblåsardirektiv1. Den nya lagen ersätter 
lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om 
allvarliga missförhållanden. 
Den nya visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om bland annat skydd mot hindrande 
åtgärder och repressalier och om ansvarsfrihet för åsidosättande av tystnadsplikt. Som 
repressalier räknas bland annat avstängning, permittering, uppsägning, utebliven befordran, 
ändrade arbetsuppgifter, ändrad arbetsplats, lönesänkning, ändrade arbetstider, utebliven 
fortbildning, negativ resultatbedömning eller negativa vitsord. Det kan också vara åläggande, 
disciplinåtgärd, reprimand, ekonomisk sanktion, tvång, hot, trakasserier, utfrysning, 
diskriminering, missgynnande eller orättvis behandling. Vidare kan som repressalie räknas 
                                                
1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd 
för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. 
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underlåtenhet att omvandla en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning och 
underlåtenhet att förnya, eller uppsägning i förtid av, ett tidsbegränsat anställningsavtal eller 
avbrytande av en provanställning. 
En nyhet med lagen är att kommunen, liksom andra myndigheter och företag med fler än 50 
anställda, måste inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och 
uppföljning. De interna rapporteringskanalerna ska vara på plats senast den 17 juli 2022. 
Dessutom ska externa rapporteringskanaler inrättas av de statliga myndigheter som 
regeringen utser. Det finns rapporteringskanaler hos myndigheter med sektorsansvar, 
exempelvis ansvarar Länsstyrelsen för extern visselblåsning inom miljöskydd. 
Arbetsmiljöverket har uppdraget att motta rapporter från alla verksamheter som inte omfattas 
av något sektorsansvar, vilket innebär att det alltid finns en extern rapporteringskanal. 
Visselblåsaren kan själv välja om han eller hon vill rapportera missförhållanden internt eller 
externt. 
Den nya lagen ska inte inskränka det skydd som finns för rapporterande personer i andra 
lagar, såsom yttrandefrihet och meddelarfrihet enligt grundlagarna och kravet på saklig grund 
för vissa arbetsrättsliga åtgärder enligt lagen om anställningsskydd. Sådant skydd gäller 
fortsatt och parallellt med visselblåsarlagen. 
Närmare om de interna rapporteringskanalerna 
De personer som skyddas av lagen är, något förenklat, arbetstagare, den som söker arbete, 
den som söker eller utför volontärarbete eller praktik, inhyrda arbetstagare, egenföretagare 
som söker eller utför uppdrag. Den gemensamma nämnaren är att det är frågan om ett 
arbetsrelaterat sammanhang (work-related context). Skyddet gäller även efter att personen 
har lämnat verksamheten. Däremot gäller inte skyddet för personer som rapporterar i 
egenskap av till exempel elev, brukare eller medborgare i allmänhet. 
Rapporterna till den interna kanalen ska kunna lämnas skriftligt, muntligt eller vid ett fysiskt 
möte. Det kan därför inte förutsättas att mottagningen blir helt digital. Den rapporterande 
personen ska få en bekräftelse om att rapporten tagits emot och har därefter rätt till 
återkoppling i skälig omfattning under utredningen. 
Personerna som arbetar i de interna rapporteringskanalerna kan vara anställda hos 
verksamhetsutövaren eller hos någon som anlitas för att hantera uppgifter som rapporterats 
in. Oavsett om de är anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon annan, ska 
personerna vara oberoende och självständiga under handläggningen av anmälningsärenden. 
Tillsammans med Heby, Håbo, Enköping, Sandviken, Tierp, Älvkarleby och Östhammars 
kommuner har tjänster för att underlätta hanteringen av inkommande rapporter upphandlats. 
Kommunen har genom upphandlingen möjlighet att avropa en mottagningsfunktion, en 
ärendesorteringsfunktion och utredningstjänster. I skrivande stund har anbuden utvärderats 
av Enköpings kommun och närmast följer att avtal ska tecknas med vinnande leverantör, om 
inte upphandlingen överprövas. 
Ännu så länge är erfarenheterna av visselblåsning från den kommunala sektorn begränsade. 
Förvaltningen har deltagit i SKR:s seminarier om den nya lagen och har genomfört en längre 
djupintervju med Skellefteå kommun som har arbetat aktivt med visselblåsning sedan 2020. 
Just den kommunen är särskilt intressant eftersom rapporter om missförhållanden har lett till 
flera utredningar och i ett fall att en förvaltningschef fått lämna sin tjänst till följd av en 
rapport. Det är med andra ord en kommun med skarp erfarenhet av visselblåsning. 
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Förvaltningen föreslår att den interna utredningsfunktionen ska bemannas med personal från 
kommunen som har god kännedom om verksamheten i stort och som känner till var och hur 
utredningsmaterial kan inhämtas. 
Tillägg till reglementet 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet i Knivsta kommun och ska därför ansvara för att 
inrätta rapporteringsfunktionen, informera om rättigheten att rapportera missförhållanden och 
dokumentera inkomna rapporter med mera i enlighet med visselblåsarlagen. För tydlighetens 
skull föreslås denna uppgift även komma till uttryck i reglementet för styrelsen och 
nämnderna. 
Genom föreslagen ändring i reglementet tydliggörs att kommunstyrelsen ska ombesörja 
kommunens åtaganden angående interna rapporteringskanaler och förfaranden i 
reglementets § 8. Samtidigt görs en mindre språklig justering. 
En arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden införs 
Genom den föreslagna arbetsordningen utpekas juristen som ansvarig för att ta emot 
anmälningar och för att resurssätta utredningar i anmälningsärenden. 
Vidare tydliggörs att polisanmälan kommer att ske när det finns grundad misstanke om vissa 
brott. Formuleringen i den föreslagna regeln motsvarar vad som gäller för statsanställda 
enligt 22 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. En utredning i ett anmälningsärende 
kommer inte att utreda brottsligheten, utan detta är en fråga för polis och åklagare. Det är 
inte avsikten att bagatellartad brottslighet ska anmälas utan syftet är att det främst är sådan 
brottslighet som utgör en del av ett uppdagat missförhållande som ska påtalas. 
Rapporterande personer som av någon anledning inte har tilltro till kommunens interna kanal 
har dessutom tillgång till de externa statliga rapporteringskanalerna. Något starkt vägande 
skäl till ytterligare separation mellan hanteringen av inkommande rapporter och anställda i 
kommunen i annat än jävssituationer bedöms inte behövas. Upphandlade konsulter bidrar 
med den utredningskapacitet som behövs om ärendet inte kan eller inte bör utredas internt. 
Tillägg till informationshanteringsplanen 
Varje nytillkommet arbetsmoment som innebär att allmänna handlingar inkommer eller 
upprättas bör förtecknas för att redan från början göra klart hur och var informationen ska 
lagras. Om arbetsmomentet innebär att personuppgifter behandlas som ett led i rutinen är 
införande i informationshanteringsplanen obligatorisk eftersom planen samtidigt fungerar 
som styrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i EU:s dataskyddsförordning. 
Ny diarieserie 
Till följd av att handläggningen ska ske separat inrättas en ny diarieserie som ska benämnas 
KS-VIBL. 
Utnämning av viss behörig person samt delegation att utse ytterligare behöriga 
personer och enheter 
Visselblåsarlagen 5 kap. 5 § kräver att en person eller en enhet utses som behörig ta emot, 
följa upp och lämna återkoppling på rapporter. Lagen kräver vidare att personer som bedriver 
utredningarna ska vara oberoende och självständiga. I detta anses ligga ett mandat att 
inleda och avsluta utredning utan inblandning från någon annan. Det bör vidare finnas rutiner 
för att undvika intressekonflikter och om möjligt ska utredningsfunktionen rapportera till 
verksamhetens högsta nivå. 
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Det är inte möjligt att utse en funktion till att vara behörig. Det är visserligen tänkbart att utse 
en organisatorisk enhet, men det finns i dagsläget ingen lämplig sådan enhet inom 
kommunen att axla ansvaret. Juristen ska därför vara personligen utnämnd. 
Enligt 7 kap. 6 § visselblåsarlagen får endast personer som är utpekade eller arbetar vid 
utpekade enheter åtkomst till personuppgifter i ett uppföljningsärende. Det kan bli nödvändigt 
att fördela uppgifterna på flera personer eller enheter, såsom upphandlade konsultbolag, i de 
uppföljningsärenden som väcks. Juristen får genom delegationsordningen rätt att utse 
biträden som därmed tillåts få tillgång till personuppgifter. Juristen får även bestämma om en 
sådan utnämning ska gälla allmänt eller för visst ärende samt avgöra om det är begränsat till 
att avse vissa arbetsuppgifter. 
Framtida behov av justeringar i befintligt reglemente för intern kontroll och policy mot 
mutor och bestickning 
Sedan tidigare finns ett reglemente för intern kontroll (KS-2019/748) och en policy mot mutor 
och bestickning (KS-2007/720), men kommunen saknar ett uppdaterat samordnande 
ramverk för arbetet mot korruption. Nu när en rapporteringsfunktion om missförhållanden 
inrättas finns anledning att förnya nyss nämnda reglemente och policy för att anpassa dessa 
till den senaste rättsutvecklingen. Detta arbete har påbörjats i förvaltningen. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
I driftsbudgeten för 2022 har kommunstyrelsen erhållit ett ospecificerat tillägg om 1 miljon 
kronor som i verksamhetsplanen fördelats ut på nämndens verksamheter.  Av dessa medel 
har kommunledningskontoret erhållit 700 tkr för att finansiera visselblåsarfunktionen.  
Upphandlingen är i skrivande stund i en avgörande fas och upphandlingssekretess hindrar 
att kostnaderna för tjänsterna förtecknas här. Den tilldelade budgetramen kommer sannolikt 
att vara tillräcklig. 
Underlag för beslut 
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
2. Förslag om ändring i reglementet för styrelsen och nämnder i Knivsta kommun. 
3. Förslag till arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden. 
4. Förslag om ändring i kommunstyrelsens delegationsordning. 
5. Förslag om ändring i kommunstyrelsens informationshanteringsplan. 
6. SKR cirkulär 2021-11-04, Den nya visselblåsarlagen. 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
Hanne Natt och Dag 
Tf. chef för kommunledningskontoret 
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Förslag om ändring i reglemente för styrelse och 
nämnder i Knivsta kommun 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 8 

Styrelsen är arbetsgivare för kommunens personal. Styrelsen har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor för kommunens förvaltning. 

Styrelsen ska ha hand om frågor som 
rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare 
och har därvid bl.a. att: 

1. med bindande verkan för 
kommunen genom 
kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar 
enligt lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11–14 och 38 §§ lagen 
(1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet 
inom andra nämnders 
verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och 
tillämpning av lag, avtal och 
andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess 
arbetstagare; 

4. besluta om stridsåtgärd, 
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 

§ lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. 

Styrelsen ska ha hand om frågor som 
rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare 
och har därvid bland annat att: 

1. med bindande verkan för 
kommunen genom 
kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar 
enligt lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11–14 och 38 §§ lagen 
(1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet 
inom andra nämnders 
verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och 
tillämpning av lag, avtal och 
andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess 
arbetstagare; 

4. besluta om stridsåtgärd, 
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 

§ lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter, 

6. ombesörja kommunens 
åtaganden angående interna 
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rapporteringskanaler och 
förfaranden för rapportering 
och uppföljning enligt 5 kap. 
lagen (2021:890) om skydd för 
personer som rapporterar om 
missförhållanden. 
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Förslag till arbetsordning för handläggning av rapport 
om missförhållanden 

Organisation för mottagande av rapporter 

Handläggningen av uppföljningsärenden enligt lagen (2021:890) om skydd för 
personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) är åtskild från 
annan verksamhet under kommunstyrelsen. Detta innebär bland annat att sådana 
utredningar är direkt underställda kommunstyrelsen, samt att inre sekretess 
gentemot andra verksamheter ska upprätthållas. 

HR-chefen ska ansvara för att tillhandahålla information om förfarandet för 
rapportering till chefer i kommunen.  

Juristen ska ta emot rapporter och hålla kontakt med rapporterande personer, följa 
upp det som rapporterats, och lämna återkoppling om uppföljningen till 
rapporterande personer. Juristen ska vara oberoende och självständig vid 
utförandet av dessa uppgifter och ha relevant utbildning för att kunna hantera 
rapporter. 

Information till arbetstagare, med flera 

Chefer ansvarar för att rapporterande personer enligt 1 kap. 8 § 2 visselblåsarlagen 
nås av informationen om skyddet för rapporterande personer och om rätten till och 
vägarna för att rapportera missförhållanden inom sitt ansvarsområde. 

Det ska finnas information om skydd för rapporterande och rapporteringsvägar för 
alla anställda på kommunens intranät och på kommunens externa webbsida för 
övriga berörda. 

Informationen ska beskriva hela visselblåsarfunktionen, dvs. vilka 
rapporteringskanaler som finns, hur rapporter tas emot, hur bekräftelse på 
mottagande lämnas, hur rapporterna dokumenteras, hur de rapporterade 
förhållandena utreds samt hur den rapporterande personen får återkoppling. 

Handläggning av inkommande rapporter 

Juristen leder handläggningen av ett uppföljningsärende och bestämmer när ett 
sådant ärende inleds och avslutas. Arbetet får biträdas av sakkunniga personer 
anställda i kommunen som juristen utser i samråd med den sakkunniges närmaste 
chef. Arbetet får också biträdas av andra sakkunniga. Utredningen ska inte bestå 
av fler personer än nödvändigt för att uppnå syftet med uppföljningsärendet. 
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Vidare ansvar juristen för att ta emot rapporter och hålla kontakt med 
rapporterande personer, följa upp det som rapporterats, och lämna återkoppling 
om uppföljningen till rapporterande personer. 

HR-chefen ska ansvara för att tillhandahålla information om förfarandet för 
rapportering. 

Inkommande rapporteringar om missförhållanden ska tas emot för registrering och 
inledande bedömning om hur ärendet ska hanteras vidare. En rapport som 
lämpligare hanteras i annan ordning ska i första hand hänvisas dit. Överlämning 
av ärendet till ett sådant annat förfarande ska ske om den rapporterande personen 
medger detta. Om rapporten är anonym och den rapporterande personen inte går 
att nå får den överlämnas om det kan ske utan att den rapporterade personens 
identitet framgår. 

Repressalieskydd 

När en rapport som bedöms omfattas av visselblåsarlagen kommit in ska juristen 
meddela HR-kontoret utser att den berörda enheten/verksamheten omfattas av 
repressalieskydd. Skyddet ska omfatta en så stor del av verksamheten att inte den 
rapporterande personens identitet röjs i utredningsärendet genom åtgärden. 

Repressalieskyddet innebär att arbetsrättsliga åtgärder mot anställda inte får vidtas 
på denna enhet utan att juristen hörs i förväg. Juristen ska då skyndsamt svara HR-
kontoret om åtgärden får verkställas, om den ska avvaktas eller avbrytas. 
Hanteringen ska gå så snabbt att den inte nämnvärt fördröjer den vanliga 
handläggningsgången vid HR-kontoret. Om det finns särskild anledning till det  
får HR-chefen genombryta repressalieskyddet, genom att besluta om forcerat 
verkställande av åtgärden. Varje sådant beslut ska motiveras skriftligt och 
tillställas juristen som dokumenterar detta i utredningsärendet. 

Slutrapport 

Slutrapporten är kärnan i uppföljningsärendet. Den ska redogöra för vilka 
missförhållanden som har rapporterats och om riktigheten i de rapporterade 
missförhållandena har kunnat beläggas. Om allvarliga missförhållanden inte kan 
uteslutas ska rapporten överlämnas till den nämnd som är ansvarig för 
verksamheten. I annat fall ska rapporten överlämnas till ansvarig kontorschef. 

Uppföljningsrapport 

Efter en tid, normalt 12-18 månader, ska ett ärende som gått vidare för utredning 
följas upp av kommunstyrelsen. Juristen anmodar den nämnd vars verksamhet 
berörts av en rapport om missförhållanden att inkomma med en 
uppföljningsrapport. Denna rapport ska återge ärendet med dess bakgrund och 
relevanta sakomständigheter samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 
komma tillrätta med eventuella problem. Nämndens uppföljande åtgärder bygger 
vanligen på, men är inte bundna av, slutsatserna om vilka omständigheter som 
slutrapporten påvisat. Uppföljningsrapporten ska redogöra om nämnden vid 
genomförandet av åtgärderna avvikit från slutrapportens slutsatser avseende vilka 
omständigheter som förelegat. 
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Förtida avslutande av uppföljningsärende 

Ett uppföljningsärende får avslutas direkt, om 

1. det inletts med en rapport med så knapphändiga uppgifter att den inte kan 
utredas vidare efter att rapporterande person anmodats att komplettera sin 
rapport med fler klargörande uppgifter, eller 

2. fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande 
till sakens betydelse. 

Den rapporterande personen ska så snart det är möjligt underrättas om beslutet om 
att ärendet har avslutats. 

Rätt att ta del av uppgifter 

Under ett pågående uppföljningsärende får uppgifter inhämtas från alla nämnder i 
den mån det är nödvändigt. Av 6 kap. 10 § visselblåsarlagen framgår att även 
sekretesskyddade uppgifter får inhämtas. Vägras tillträde till uppgifterna ska 
handlingarna genast överlämnas till nämnden för prövning om handlingen får ingå 
i uppföljningsärendet. 

Juristen ska tilldelas läsbehörighet och sökmöjlighet i centrala it-stöd för 
fakturahantering och personalhantering i syfte att genomföra utredningar i 
uppföljningsärenden. 

Intressekonflikter 

I 7 kap. 4 § kommunallagen finns regler om jäv för anställda i kommunen. 

Uppföljningsärenden rörande missförhållanden som inbegriper handling eller 
underlåtenhet av kommundirektören, förvaltningschef eller medarbetare vid 
kommunledningskontoret ska bedrivas av en annan oberoende sakkunnig, med 
juristen som kontaktpunkt för denne. 

Om juristen är förhindrad ska kommundirektör, i annat fall kommunstyrelsens 
ordförande vara kontaktpunkt för den oberoende sakkunnige. Uppgiften får 
överlämnas till en oberoende och självständig person eller enhet som inte är jävig 
i ärendet. 

Misstanke om brott 

Leder utredningen till grundad misstanke om följande brott enligt brottsbalken: 

1. tagande av muta enligt 10 kap. 5 a §, 

2. grovt tagande av muta enligt 10 kap. 5 c §, 

3. tjänstefel eller grovt tjänstefel enligt 20 kap. 1 § samt 

4. brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § första stycket, 

eller annat brott, om det kan antas föranleda någon annan påföljd än böter ska 
uppgifter som är nödvändiga för att utreda brottsmisstankarna lämnas till 
Polismyndigheten. 
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Skadestånd 

Skadeståndsanspråk med anledning av rapporterade missförhållanden handhas av 
den drabbade nämnden enligt gängse rutiner. Detta gäller både 
skadeståndsanspråk mot nämnden och nämndens anspråk mot andra skadevållare. 
Den som deltagit i handläggningen av ett uppföljningsärende får inte handlägga 
frågan om skadestånd. 
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Förslag om ändring i delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 4.27 

Ärende: Beslut rörande 
uppföljningsärende med anledning av 
inkommande rapport om 
missförhållande enligt lagen 
(2021:890) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden. 

Lagrum: Lagen (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om 
missförhållanden 

Delegat/kommentar: Jurist 
 
4.28 
Ärende: Polisanmälan under utredning 
i uppföljningsärende med anledning av 
inkommande rapport om 
missförhållande enligt lagen 
(2021:890) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden där 
kommunen misstänks vara målsägande 
i brottmål. 
 
Lagrum: 
 
Delegat/kommentar: Jurist 
 
4.29 
Ärende: Utnämnande av behörig 
person eller behörig enhet att biträda 
vid uppföljningsärende enligt lagen 
(2021:890) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden. 
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Lagrum: 5 kap. 5 § lag (2021:890) 
 
Delegat/kommentar: Jurist 
Om jurist till följd av jäv inte kan 
fullgöra denna uppgift är 
kommundirektör eller 
kommunstyrelsens ordförande delegat. 
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Förslag om ändring i kommunstyrelsens 
informationshanteringsplan 

Till registerförteckning (enligt artikel 30 DSF) 

Personuppgiftsansvarig 
Kommunstyrelsen, kommunkansliet 

Ändamål med behandlingen 
Utreda visselblåsning 

Rättslig grund 
Artikel 6.1 e – Allmänt intresse med stöd i lagen (2021:890) om skydd för 
personer som rapporterar om missförhållanden samt arbetsordningen för 
handläggning av rapport om missförhållanden (KS-2022/181) 

Personkategorier 
• Anställda 
• Praktikanter 
• Volontärer 
• Konsulter 
• Avnämare 

Personuppgiftskategorier 
• Identitet 
• Kontaktuppgifter 
• Tjänstetitel 
• Handläggningsinformation 

Extern mottagare av personuppgifter 
• Annan berörd nämnd (vid avslutat ärende) 
• Polismyndigheten (vid misstanke om brott) 

Tredjelandsöverföring 
Förekommer inte. 

Personuppgiftsbiträde 
[Upphandlad leverantör] 
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Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 
Handläggningen sker i separat handläggningsverktyg, åtskilt från kommunens 
övriga IT-miljö. 

Läs- och skrivbehörighet är specifikt utdelad för varje ärende i enlighet särskild 
arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden (KS-2022/181). 

Fysiska handlingar lagras i separat låst utrymme. 

Datakälla 
• Uppgift från registrerad 
• Kommunstyrelsens register 
• Annan nämnds register (inhämtat utredningsmaterial) 
• Uppgift från tredje part 

Konsekvensbedömning 
Planerad juni 2022
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Informationshanteringsplan visselblåsning 
Nr  Processnam

n 
Handlingsslag Handlingstyp  Bevaras/ 

Gallras 
Förvaringsplats  Sekretess  Nämnd  Ansvar för  

uppdatering 
Registrering  Anmärk-

ning  

1.4 Demokrati och insyn                  

1.4.4 Visselblåsning                 

1.4.4.1 Visselblåsn
ing 

Visselblåsning Anmälan som 
faller utanför det 
lagskyddade 
området 

5 år Närarkiv OSL 
32:3b 

KS Kommun- 
kansliet 

Diarieföring - 

1.4.4.2 Visselblåsn
ing 

Visselblåsning Anmälan som 
leder till 
utredning 

Bevaras Närarkiv OSL 
32:3b 

KS Kommun- 
kansliet 

Diarieföring - 

1.4.4.3 Visselblåsn
ing 

Visselblåsning Uppgifter som 
tillför ärendet 
uppgifter 

Bevaras Närarkiv Före-
kommer 

KS Kommun- 
kansliet 

Diarieföring - 

1.4.4.4 Visselblåsn
ing 

Visselblåsning Uppgifter som 
uppenbarligen 
inte är relevanta 
för 
handläggningen 

Gallras  Föreko
mmer 

KS Kommun-
kansliet 

- 7 kap. 7 
§ 
visselbl
åsarlag
en 



 § 94 Inrättande av visselblåsarfunktion - KS-2022/181-1 Inrättande av visselblåsarfunktion : Förslag om ändring i kommunstyrelsens informationshanteringsplan

 

 

4 (4) 
 

1.4.4.5 Visselblåsn
ing 

Visselblåsning Färdigställd 
utredning 

Bevaras Närarkiv OSL 
32:3b 

KS Kommun- 
kansliet 

Diarieföring - 
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Den nya visselblåsarlagen 
Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, träder i kraft den 17 
december 2021. Den gäller inom all privat och offentlig verksamhet.  

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 
av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om 
överträdelser av unionsrätten, det så kallade visselblåsardirektivet, i svensk 
rätt. Den nya lagen ersätter en lag som finns sedan tidigare i Sverige, lagen 
(2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden. 

Den nya lagen ska inte inskränka det skydd som finns för visselblåsare i 
andra delar av svensk rätt, t.ex. yttrandefrihet och meddelarfrihet enligt 
grundlagarna och kravet på saklig grund enligt anställningsskyddslagen. 
Sådant skydd gäller alltså parallellt med visselblåsarlagen.  

Den nya visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om bland annat skydd 
mot hindrande åtgärder och repressalier och om ansvarsfrihet för 
åsidosättande av tystnadsplikt. Vidare finns bestämmelser om skyldighet att 
inrätta rapporteringskanaler, behandling av personuppgifter och sekretess.     

Interna och externa rapporteringskanaler 
Lagen innebär vissa nyheter i svensk rätt. Bland annat ska en 
verksamhetsutövare som vid ingången av kalenderåret hade 50 eller fler 
arbetstagare inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för 
rapportering och uppföljning. En verksamhetsutövare som driver privat 
verksamhet och har 50 till 249 arbetstagare ska ha interna 
rapporteringskanaler på plats senast den 17 december 2023. För övriga 
verksamhetsutövare ska de interna rapporteringskanalerna vara på plats 
senast den 17 juli 2022. Det sistnämnda datumet gäller alltså för bland 
annat kommuner och regioner. 

Dessutom ska externa rapporteringskanaler inrättas av de statliga 
myndigheter som regeringen utser. Det är myndigheter som redan idag 
utövar tillsyn över vissa områden. Den som slår larm kan göra det direkt till 
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en extern kanal utan att först slå larm internt. Visselblåsaren kan själv välja 
om han eller hon vill rapportera internt eller externt.  

Arbetsmiljöverket ska utöva tillsyn över att verksamhetsutövare inrättar 
interna rapporteringskanaler och förfaranden. 

Närmare om de interna rapporteringskanalerna 
De som arbetar i de interna rapporteringskanalerna ska ta emot rapporter, 
ha kontakt med de rapporterande personerna, följa upp det som rapporteras 
och lämna återkoppling om uppföljningen till de rapporterande personerna. 

Rapporterna ska kunna lämnas skriftligt eller muntligt eller vid ett fysiskt 
möte. Den rapporterande personen ska få en bekräftelse på att rapporten 
tagits emot inom sju dagar. Återkoppling ska sedan ges i skälig omfattning 
och senast inom tre månader efter bekräftelsen. 

Personerna som arbetar i de interna rapporteringskanalerna kan vara 
anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som anlitas för att 
hantera uppgifter som rapporterats in. Oavsett om de är anställda hos 
verksamhetsutövaren eller hos någon annan, ska personerna eller enheterna 
vara oberoende och självständiga. Det är inte tydligt vad som menas med 
oberoende och självständiga om personerna är anställda hos 
verksamhetsutövaren, men de ska i vart fall ha mandat att inleda och 
avsluta utredningar utan verksamhetsutövarens godkännande och de ska 
inte kunna bestraffas för att de utför sina uppgifter. Det bör vidare finnas 
rutiner för att undvika intressekonflikter och om möjligt bör personerna 
rapportera till verksamhetens högsta nivå, prop. 2020/21:193 s. 148 f. 

Kommuner får dela interna rapporteringskanaler och förfaranden med 
andra kommuner och med kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 
Detsamma gäller regioner, se prop. 2020/21:193 s. 144. Även de som 
driver privat verksamhet med mellan 50 och 249 arbetstagare får dela 
interna kanaler och förfaranden, men med vissa begränsningar som inte 
gäller för kommuner och regioner.  

Föremålet för rapporteringar 
Lagen gäller för det första vid rapportering i ett arbetsrelaterat 
sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett 
allmänintresse av att de kommer fram. Det kan gälla ett handlande eller en 
underlåtenhet att göra något. Denna punkt gäller generellt, inom alla olika 
områden, så länge det finns ett allmänintresse av att informationen kommer 
fram. 

Kravet på allmänintresse innebär att rapportering om förhållanden som 
enbart rör personens egna arbets- eller anställningsförhållanden normalt 
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sett inte omfattas av skyddet. Sådana frågor får hanteras enligt de vanliga 
mekanismer som finns inom arbetsrätten och arbetsmiljörätten. 

Lagen gäller för det andra vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang 
av information om missförhållanden som strider mot en direkt tillämplig 
unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för visselblåsardirektivet, eller 
mot en lag eller andra föreskrifter som genomför en sådan unionsrättsakt 
eller som motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en sådan 
unionsrättsakt. 

De unionsrättsakter som omfattas räknas upp i en bilaga till 
visselblåsardirektivet. Det gäller t.ex. bestämmelser inom områdena 
offentlig upphandling,  miljöskydd, livsmedelssäkerhet, folkhälsa och 
skydd av privatlivet och personuppgifter.  

Rapporterande personer 
De rapporterande personer som skyddas av lagen är, något förenklat, 
arbetstagare, den som söker arbete, den som söker eller utför volontärarbete 
eller praktik, inhyrda arbetstagare, egenföretagare som söker eller utför 
uppdrag, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller 
tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i aktiebolaget.  

Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten. 

Däremot gäller inte skyddet för personer som rapporterar i egenskap av 
t.ex. elever, patienter eller medborgare i allmänhet.   

Skyddet för den som rapporterar 
En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin 
tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade 
skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig 
för att avslöja det rapporterade missförhållandet. 

Dessutom finns ett skydd mot hindrande och repressalier.  

En verksamhetsutövare får inte                                                                       
1. hindra eller försöka hindra rapportering, eller                                           
2. på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person. 
Detta skydd gäller även för den som bistår den rapporterande personen vid 
rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud. Skyddet 
gäller även den som har koppling till den rapporterande personen, t.ex. en 
anhörig eller kollega eller en juridisk person som den rapporterande 
personen äger. 

Med repressalier menas en åtgärd eller underlåtenhet som vidtas på grund 
av att en person har rapporterat och som orsakar eller kan orsaka skada 
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eller men för personen. Det är ett brett begrepp som kan omfatta många 
olika saker som är negativa för personen, t.ex. uppsägning, utebliven 
befordran, ändrade arbetsuppgifter, m.m.  

Sanktionen för den verksamhetsutövare som bryter mot förbuden mot 
hindrande åtgärder eller repressalier är skadestånd. Det kan vara både 
ekonomiskt och allmänt skadestånd. 

För att det ska vara fråga om repressalier enligt lagen, ska det vara 
verksamhetsutövaren eller någon representant för denne, t.ex. en chef, som 
utsätter någon för repressalier. Om det istället är kollegor som utsätter den 
rapporterande personen för t.ex. utfrysning, så är det inte fråga om 
repressalier av verksamhetsutövaren. Den frågan får i stället hanteras enligt 
vanliga regler, t.ex. arbetsmiljöregler. Arbetsgivaren har enligt reglerna för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet ett ansvar att utreda om det förekommer 
kränkande särbehandling och att vidta åtgärder för att förebygga att det sker 
i fortsättningen.    

Även offentlighets- och sekretesslagen ändras från och med 17 december 
2021 så att uppgifter om enskilda personer i uppföljningsärenden i enlighet 
med den nya lagen sekretesskyddas hos myndigheter. Sekretessen gäller 
både för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. 

Information om förfaranden för intern och extern rapportering 
Verksamhetsutövaren ska lämna tydlig och lättillgänglig information om 
hur man rapporterar via de interna rapporteringskanalerna och de externa 
rapporteringskanalerna. Samtidigt ska också viss annan information 
lämnas, t.ex. om meddelarfrihet och anskaffarfrihet. 

Avvikelser genom kollektivavtal  
Avvikelser får göras genom kollektivavtal från reglerna om utformningen 
av de interna rapporteringskanalerna och förfarandena för rapportering och 
uppföljning. En förutsättning är att kollektivavtalet slutits eller godkänts av 
en central arbetstagarorganisation. Kollektivavtalet får inte upphäva eller 
inskränka någons rättigheter enligt visselblåsardirektivet. 

MBL-förhandling eller samverkan inför ett beslut att inrätta 
interna rapporteringskanaler  
En arbetsgivare är skyldig att förhandla enligt 11–14 §§ 
medbestämmandelagen (MBL) med de fackliga organisationer som 
arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med, inför beslutet att inrätta 
interna rapporteringskanaler, enligt de vanliga förutsättningar som gäller 
enligt MBL. Om det finns ett samverkansavtal på arbetsplatsen som ersätter 
skyldigheten att förhandla enligt MBL så ska istället frågan tas upp i 
samverkan.  
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Kommunstyrelsen 

Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens 
verksamhetsområde 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige antar dokumentet Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens 

verksamhetsområde. 
2. De reviderade avgifterna och tillämpningsreglerna ska gälla från och med den 1 januari 

2023. 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har gjort en översyn av avgifter inom nämndens verksamhetsområde och 
föreslår nya avgifter med tillhörande tillämpningsregler. De förändringar som föreslås gäller 
differentiering av avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser i hemtjänst, erbjudande 
om månadsabonnemang för medboende i särskilt boende för äldre, uttag av avgifter baserad 
på biståndsbedömda insatser i korttidsboende och eftermiddagstillsyn enligt LSS samt nya 
avgifter i form av kommunens självkostnad vid förlust och/eller skadegörelse av 
trygghetslarm, samt avgift för provisorisk dödsbohantering.  
Ärendets beredning  
Ärendet väcks i kommunfullmäktige av socialnämnden. Nämnden beredde ärendet på sitt 
sammanträde den 5 maj 2022, § 33.  
Kommunstyrelsen får yttra sig över de ärenden som en annan nämnd väcker i 
kommunfullmäktige och kommunkansliet har berett ärendet till kommunstyrelsen i samråd 
med vård- och omsorgskontoret.  

Kommunledningskontorets synpunkter  
I ärendet bör det vara tydligt att kommunfullmäktige tar beslut om att faktiskt justera avgifter 
på socialnämndens verksamhetsområde, och inte enbart antar riktlinjer för avgifter. 
Begreppet ”riktlinjer” används om mer generella, övergripande regler som anger riktningen 
eller grundprinciperna för en verksamhet. Dokumentet som socialnämnden tagit fram är för 
detaljerat för att kunna anses vara riktlinjer och titeln blir missvisande.  
Utifrån sitt övergripande ansvar för kommunens styrdokument och författningssamling bör 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ett dokument med en korrigerad 
förstasida. Ordet ”riktlinjer” stryks ur titeln, och korrekt information om antagande instans 
(kommunfullmäktige) skrivs in på förstasidan. Dokumentet från socialnämnden har justerats 
enligt ovanstående och förslaget är att dokumentet lämnas till kommunfullmäktige för 
antagande. Socialnämndens förslag till beslut är alltså inte ändrat materiellt, utan endast 
formellt. Inga ändringar har gjorts i övrigt. För att göra hanteringen av handlingar mer 
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överskådlig skickas inte socialnämndens dokument ut till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges, utan endast det justerade dokumentet.  
Inför nästa översyn av tillämpningsreglerna kommer kommunens jurist tillsammans med 
vård- och omsorgskontoret göra en översyn av dokumentets detaljnivå.  
Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 
Analyser finns i tjänsteutlåtandet från socialnämnden daterat 2022-04-14.  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta kommun, 
förslag daterat 2022-05-10  
Beslut från socialnämnden, § 33, 2022-05-05 
Tjänsteutlåtande från socialnämnden 2022-04-14 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgskontoret  
 
 
 
 
 
Daniel Lindqvist, kommundirektör  Catrin Josephson, socialchef 
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1. Inledning 

Riksdagen reglerar genom lagstiftning vad kommunerna får ta ut för avgifter 
Kommunfullmäktige beslutar om de avgifter som socialnämnden kan ta ut. 

Avgifter för insatser enligt socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård 
regleras i Socialtjänstlagen, SoL1 och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL2 samt 
kompletterande föreskrifter i Socialtjänstförordningen3. Avgifter för insatser 
enligt Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS4 regleras i samma 
lag.  

Avgifterna måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader. 
Den enskilde ska dessutom tillförsäkras tillräckliga medel för sina personliga 
behov. För vissa avgifter finns även ett högsta belopp, så kallad maxtaxa, för vad 
som får debiteras. Maxtaxan beskrivs närmare under kapitel 7.1 

Denna riktlinje gäller avgiftshandläggning inom samtliga delar av 
Socialnämndens verksamhetsområden och ersätter tidigare antagna Avgifter och 
tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun, 
KS-2020/511, Riktlinjer angående egenavgifter för insatserna jourhem, 
familjehem, hem för vård eller boende (HVB), stöd- och omvårdnadsboende och 
stödboende, SN-2018/247 samt Riktlinjer gällande egenavgifter för barn och 
vuxna som är placerade utanför hemmet, SN-2011/222 / KS-2012/330 

1.1 Syfte med riktlinjerna 

Riktlinjerna beskriver vilka typer av avgifter som socialnämnden kan debitera samt 
vad som gäller vid beräkning och fakturering av dessa. Riktlinjerna ska leda till en 
enhetlig och likvärdig hantering och ska i första hand vara ett stöd för 
avgiftshandläggare i Vård- och omsorgskontoret.   

Bilaga 1 beskriver avgifterna på ett överskådligt sätt.  

2. Allmänt om handläggning    

Den så kallade likaställningsprincipen gäller för kommunen och innebär att alla 
medborgare behöver behandlas lika om det inte föreligger särskilda skäl för att 
inte göra det.  

                                            
1 8 kap, SFS 2001:453 
2 § 26 HSL 
3 6 kap SFS 2001:937 
4 §§ 18-20  LSS 



 § 95 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde - KS-2022/313-2 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde : Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde, förslag 2022-05-10

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

6 (33) 

 

De avgifter kommunen får ta ut ska vara skäliga och får inte överstiga 
kommunens självkostnader.  

Samtliga beslut om avgifter fattas enligt delegationsordning beslutad av 
socialnämnden 

2.1 Sekretess  

Underlag som används vid avgiftsberäkning är att anses som sekretesshandlingar.  

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon honom/henne närstående lider men.  

Sekretess till skydd för enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv och 
kan i övrigt helt eller delvis efterges av honom/henne. Sekretess för uppgift till 
skydd för en underårig gäller även i förhållande till vårdnadshavaren och får inte 
efterges av denna om det kan antas att den underårige lider betydande men om 
uppgiften röjs för vårdnadshavaren. 

2.2. Myndigheters serviceskyldighet 

”En myndighet skall se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. 
Myndigheten skall lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till 
vara sina intressen. Hjälpen skall ges i den utsträckning som är lämplig med 
hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens 
verksamhet. Den skall ges utan onödigt dröjsmål.”5 

Socialnämnden ska informera den enskilde brukaren om kommunens gällande 
avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter. Om den enskilde behöver hjälp att 
fylla i de blanketter som  behövs för att avgift ska kunna fastställas är kommunen 
skyldig att tillhandahålla denna hjälp. Serviceskyldigheten sträcker sig inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Om den enskilde behöver hjälp att överklaga 
ett fattat avgiftsbeslut är kommunen skyldig att hjälpa denne med detta. 

2.3 Fullmakt 

Om den enskilde  önskar att någon annan person som företrädare i frågor som rör 
avgifterna ska fullmakt utfärdas. Denna ska undertecknas av brukaren.  Om någon 
annan person handlar på uppdrag av den enskilde vid överprövningar, jämkningar 
eller ansökan om tillägg till minimibeloppet ska alltid fullmakt begäras.  

                                            
5 6 § Förvaltningslagen 
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Legal företrädare är automatiskt ombud för brukare även om denne inte lämnat 
någon fullmakt.  

Framtidsfullmakter hanteras enligt Lag om framtidsfullmakter6 

3. Avgiftsfria insatser 

Det finns ett antal insatser inom socialtjänstens verksamhetsområde som är 
avgiftsfria för den enskilde individen.  

 Avlösning i hemmet enligt SoL  upp till 8 timmar per månad 

 Trygghetslarm i särskilt boende  

 Boendestöd enligt SoL 

 Samtliga insatser enligt LSS.  Den enskilde betalar dock avgift för hyra, 
kost, förbrukningsartiklar samt övriga omkostnader.  

 Jourplacering barn och unga upp till 18 år  

4. Avgifter inom Äldreomsorg, LSS och Socialpsykiatri  

4.1 Avgifter som omfattas av högkostnadsskyddet, maxtaxan 

4.1.1 Hemtjänst 

Hemtjänst är en biståndsbedömd insats och  innebär i första hand hjälp i det egna 
hemmet. Även vissa åtgärder utanför hemmet ingår i begreppet hemtjänst, som 
t.ex. inköp av varor, ledsagning i samband med läkarbesök eller medföljande vid 
promenader. Övriga insatser utanför hemmet är normalt sett att härleda till annan 
insatsform än hemtjänst. 

I samband med tillitsreformen i hemtjänsten differentieras avgiftsuttaget i 
hemtjänsten mellan avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser. 
Differentieringen innebär att avgiften för omvårdnadsinsatser sänks medan 
avgiften för serviceinsatsen bibehålls. Orsak till skillnad mellan avgifterna är att 
den enskilde för serviceinsatser kan anlita andra aktörer på marknaden och då få 
möjlighet till skattereduktioner för dessa medan omvårdnadsinsatser i regel enbart 
tillhandahålls av utförare av hemtjänst.  

Hemtjänst debiteras per timme utifrån biståndsbeviljad tid.  Avdrag görs vid 
sjukhusvistelse samt planerad frånvaro, se avsnitt 4.3.1. Debitering sker 
månadsvis i efterskott  upp till avgiftsutrymmet/maxtaxan. 

 

                                            
6 SFS 2017:310 
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Avgiften för hemtjänst är knutet till prisbasbeloppet och justeras  årligen per 1 
januari .  

4.1.1.1 Omvårdnadsinsatser 

Med personlig omvårdnad avses de insatser som utöver service behövs för att 
tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan t.ex. innebära hjälp med 
att äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt 
insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den skilde ska känna sig 
trygg och säker i det egna hemmet. Avlösning i hemmet (se punkt 4.1.1.2)  räknas 
också som en omvårdnadsinsats.  

Avgiften för omvårdnadsinsatser fastställs till 0,497% av ett prisbasbelopp.  

4.1.1.2 Avlösning i hemmet 

Avlösning i hemmet räknas till omvårdnadsinsatser och  kan beviljas enskilda som 
har en närstående som vårdar den enskilde i hemmet. Avlösning upp till 8 timmar 
per månad är avgiftsfri därutöver debiteras avlösning i hemmet såsom 
biståndsbeviljad tid  i hemtjänsten. 

Avgiften för avlösning i hemmet  fastställs till 0,497% av ett prisbasbelopp och 
debiteras från och med timme 9. 

4.1.1.3 Serviceinsatser 

Med service avses praktisk hjälp med bostadens skötsel såsom städning och tvätt, 
hjälp med inköp och hjälp med tillredning av måltider. Distribution av matlådor 
till den enskilde i dennes bostad (se 4.1.1.5)  samt ledsagning (se 4.1.1.4)  räknas 
också som serviceinsatser. 

Avgiften för serviceinsatser fastställs till 0,6% av ett prisbasbelopp.  

4.1.1.4 Ledsagning enligt SoL 

Insatsen ledsagning räknas till serviceinsatser och beviljas för att ge den enskilde 
ökad möjlighet att leva ett självständigt liv och motverka isolering. Ledsagning 
kan beviljas för att ta sig till och från en aktivitet, om aktiviteten är sådan att den 
enskilde är i behov av den för att uppnå skälig levnadsnivå. 

I samband med införande av tillitsreform i hemtjänst förändras avgiften för 
ledsagning enligt SoL att debiteras på samma sätt som serviceinsatser i 
hemtjänsten, d.v.s. per timme biståndsbeviljad tid.  Tidigare avgift på 200:- kr per 
tillfälle ledsagning missgynnade de personer som endast hade kortare insatser 
medan personer med insatser som tog längre tid gynnades.  I och med 
förändringen debiteras den enskilde samma timpris. 

Avgiften för ledsagning enligt SoL fastställs till 0,6% av ett prisbasbelopp och 
debiteras som biståndsbeviljad tid.  
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4.1.1.5 Distribution av matlåda i ordinärt boende 

Matdistribution i ordinärt boende är en biståndsbeviljad insats och innebär att 
matlådor distribueras hem till den enskilde Avgift för distribution av matlåda 
framgår av avgiftsbilaga 1. Avgiften debiteras samtliga personer som fått insatsen 
beviljad. Debitering sker månadsvis i efterskott. 

Kostnad för matlådor tillkommer. Se 4.2.1.1  

4.1.2 Trygghetslarm 

Trygghetslarm är en trygghetsskapande insats som kan beviljas den som annars 
känner sig otrygg i hemmet. Genom trygghetslarmet kan den enskilde kalla på 
personal vid t.ex. fallsituation eller behov av hjälp med toalettbesök. Det är inte 
möjligt att avsäga sig insatsen trygghetslarm under kortare frånvaro från hemmet 
som t.ex. planerad sjukhusvistelse eller sommaruppehåll.  

Avgiften för trygghetslarm fastställs till 0,5% av ett prisbasbelopp per månad och 
avser kostnad för installation samt insatser vid larm. Avgiften debiteras månadsvis 
i efterskott. 

4.1.3 Hemsjukvård, hälso- och sjukvårdsinsatser 

Avgiftsbelagd hemsjukvård innebär insatser där någon form av bedömning eller 
behandling utförs av sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller 
arbetsterapeut.  

Avgiften för hälso- och sjukvård följer Region Uppsalas avgifter för besök i 
primärvården. Max tre avgiftsbelagda besök debiteras per kalendermånad och 
ingår i maxtaxan. Debitering sker månadsvis i efterskott.  

4.1.4 Korttidsvård eller växelvård 

Korttidsvård är en plats utanför det egna boendet, avsedd för tillfällig vård och 
omsorg dygnet runt och är ett komplement till stöd i hemmet.  

Växelvård är en form av korttidsvård vars syfte är att stärka den enskildes egna 
möjligheter att bo kvar i sitt ordinära boende. Det kan även beviljas för att stötta 
närstående som har behov av avlastning 

Korttids- eller växelvård debiteras från och med dag ett  till och dagen före  
hemresedagen  enligt en dygnsavgift för omvårdnad upp till maxtaxa/ 
avgiftsutrymme. 

Avgiften för korttids- och växelvård fastställs till 0,153% av ett prisbasbelopp per 
dygn.  Debitering sker månadsvis i efterskott. 

Kostnad för kost tillkommer, se 4.2.1.3 
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4.1.5 Dagverksamhet 

Med dagverksamhet avses biståndsbeviljad dagvård för personer med 
demenssjukdom. Avgiften fastställs till 0,4% av ett prisbasbelopp per månad och 
debiteras månadsvis i efterskott.  

Resor till och från dagverksamhet (se 4.2.4) samt kost (se 4.2.2.4) bekostas av den 
enskilde och ingår inte i maxtaxan.  

4.1.6 Särskilt boende för äldre 

Särskilt boende för äldre, SÄBO, innefattar stadigvarande boende och syftar till 
att ge personer med omfattande vård- och omsorgsbehov en hög grad av säkerhet 
och trygghet. 

4.1.6.1 Omvårdnadsavgift 

I särskilt boende debiteras den enskilde omvårdnadsavgift och är lika stor som det 
egna avgiftsutrymmet, som mest maxtaxa..  

Omvårdnadsavgiften i särskilt boende fastställs till en tolftedel (1/12) gånger 
0,5392 av ett prisbasbelopp och debiteras månadsvis i efterskott. 

4.1.6.2 Medboende/parboende 

I begreppet skälig levnadsnivå ingår det för den som har beviljats, eller beviljas, 
vård- och omsorgsboende, att kunna fortsätta sammanbo med sin make/maka, 
sammanboende eller registrerad partner oavsett olika omsorgsbehov.7  

Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser omfattas denne av avgiftsreglerna 
enligt sitt eget biståndsbeslut. Medboende, som inte har egna biståndsbeslutade 
insatser, omfattas inte av avgiftsreglerna och ska då själv tillse och bekosta 
insatser. 

Hyreskostnader medboende/parboende, se 4.2.2.2 

4.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan 

4.2.1 Kost  

Kost kan ges i form av distribution av matlåda i ordinärt boende, som ett 
måltidsabonnemang i särskilt boende, som måltider vid korttids-/växelvård eller 
som måltid vid dagverksamhet. 

                                            
7 4 kap 1c § SoL 
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4.2.1.1 Matlåda ordinärt boende 

Avgift för matlåda debiteras enligt fastställd avgift per matlåda. Debitering sker 
månadsvis i efterskott.  

Avgift för matlåda revideras kontinuerligt i nivå med den självkostnad vård- och 
omsorgskontoret har oberoende om matpaketen levereras via en upphandlad 
leverantör eller om matpaket bereds inom kommunens regi. Avgift inom 
nuvarande avtal framgår av bilaga 1.   

Kostnad för distribution av matlåda tillkommer och ingår i maxtaxan, se 4.1.1.5 

4.2.1.2 Kostavgift i särskilt boende för äldre 

Den som stadigvarande bor i särskilt boende för äldre med gemensam 
kosthållning betalar för ett månadsabonnemang. I abonnemanget ingår samtliga 
måltider i det särskilda boendet. Avdrag för kostavgiften sker vid sjukhusvistelse 
och planerad frånvaro, se 4.3.2 

Knivsta kommun har för närvarande en av länets lägsta avgifter för 
månadsabonnemang för kost. Någon höjning av del av prisbasbeloppet är inte 
aktuell varför avgiften för månadsabonnemanget även fortsättningsvis fastställs 
till 6,3 % av ett prisbasbelopp per månad och debiteras månadsvis i efterskott.  

4.2.1.2.1 Kostavgift medboende 
Om medboende i särskilt boende önskar ta del av gemensam kosthållning skrivs 
ett särskilt avtal om detta. Den medboende betalar då månadsabonnemang för kost 
i boendet på samma sätt som den som beviljats särskilt boende.   

4.2.1.3 Kostavgift korttids- och växelvård 

Vid vistelse på korttids- eller växelvård tas avgift ut för kost. I avgiften ingår 
samtliga måltider under vistelsedygnet. Antal dagar beräknas från ankomstdag till 
dag före avresedag. Om vistelsen är längre än kalendermånad betalar den enskilde 
enligt månadsabonnemang i särskilt boende (se 4.2.1.2) 

Avgiften fastställs till 30,4% av månadsabonnemanget för kost i särskilt boende 
per dygn och är knutet till prisbasbeloppet. 

4.2.1.4 Kostavgift dagverksamhet 

Vid vistelse på dagverksamhet tas avgift ut för kost. Kostavgiften i 
dagverksamheten omfattar förmiddagskaffe, lunch samt eftermiddagskaffe och 
debiteras enligt en fast avgift per dag.  Den fasta avgiften motsvarar Knivsta 
kommuns självkostnader för matlåda i ordinärt boende (se 4.2.1.1). Avgift enligt 
nuvarande avtal framgår av bilaga 1. Debitering sker månadsvis i efterskott.  
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4.2.1.5 Kost gruppbostad enligt LSS 

Grundprincipen är att den enskilde ska betala för sin egen mat. Om verksamheten 
har gemensam kosthållning betalar den enskilde sin andel av kostnad för mat 
direkt till verksamheten.   

4.2.1.6 Kost i daglig verksamhet LSS 

Den enskilde ansvarar själv för sin kost i den dagliga verksamheten. Det kan 
handla om att ha med sig egen matlåda eller inhandla färdig mat.  

4.2.1.7 Kost vid korttidsvistelse inom LSS 

Den som har korttidsvistelse med stöd av LSS betalar en kostavgift per dygn. 
Avgiften debiteras månadsvis baserat på antal dygn enligt gällande biståndsbeslut 
oavsett när brukare väljer att verkställa dygnen under året.   

För underåriga barn utan egen pension debiteras förälder/vårdnadshavare avgift 
för kost.  

Avgiften för kost vid korttidsvistelse inom LSS är knutet till prisbasbeloppet och 
fastställs  till 

- för vuxna: 30,4% av månadsabonnemanget för kost i särskilt boendet per 
dygn  

- för barn: 75% av kostavgiften för vuxna per dygn. 
-  

4.2.1.8 Kost vid eftermiddagstillsyn skolungdom över 12 år enligt LSS 

Den som har eftermiddagstillsyn med stöd av LSS8 betalar en avgift för 
mellanmål. Avgiften debiteras månadsvis och baseras på antal dygn enligt 
gällande biståndsbeslut oavsett när brukare väljer att verkställa dygnen under året. 

Avgiften för mellanmål vid eftermiddagstillsyn enligt LSS fastställs till 10% av 
kostavgiften för vuxna (se punkt 4.2.1.7) 

4.2.1.9 Boendeavgift i kommunens särskilda boendeformer9 

För boende i särskilda boendeformer som ej omfattas av hyreslagens regler och 
där ett hyresavtal inte föreligger debiteras en boendeavgift på en tolftedel av 
0,5539 gånger prisbasbeloppet per månad 

                                            
8 9 § p.7 LSS  
9 Avser stödboende och skyddat boende 
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4.2.2 Hyra 

4.2.2.1 Hyra i särskilt boende för äldre (SÄBO) 

En upplåtelse av bostad i kommunens särskilda boendeformer för äldre utgör inte 
ett hyresförhållande enligt hyreslagens mening. Där betalar brukaren den faktiska 
hyran 

4.2.2.2 Hyreskostnader medboende/parboende i särskilt boende för äldre  
Se även punkt 4.1.6.2 

Om den medboende har egen lägenhet i det särskilda boendet debiteras hyra enligt 
eget hyreskontrakt. 

Makar boende i samma lägenhet delar på hyran.  

När den som innehar beslutet om särskilt boende avlider har maken/sambon ingen 
rätt att fortsätta bo kvar på det särskilda boendet, såvida denne inte bedöms vara i 
behov av särskilt boende för egen del. 

 

4.2.2.3 Hyra i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

Den enskilde betalar hyran för sin bostad enligt LSS §9.9 

4.2.2.4 Hyreskontrakt 

Bostäder i kommunens särskilda boendeformer upplåtes med hyreskontrakt med 
den enskilde hyresgästen. Av kontraktet framgår att den boende avstår från 
besittningsrätt 

4.2.3 Förbrukningsartiklar 

Den enskilde bekostar själv förbrukningsartiklar i det särskilda boendet. Den 
enskilde får vid behov/önskemål stöd av personal att införskaffa 
förbrukningsartiklar.  

4.2.4 Resor 

Avgifter för resor framgår av Regler för tillståndsgivning inom färdtjänst, SN-
2018/20. 

4.3 Reducering av avgifter 

4.3.1  Reducering avgifter hemtjänst i ordinärt boende 

- Vid sjukhusvistelse reduceras avgiften från dag 1. 
- Om den enskilde själv sagt ifrån insatserna minst 4 dagar i förväg 

reduceras avgiften för frånvaroperioden. 



 § 95 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde - KS-2022/313-2 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde : Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde, förslag 2022-05-10

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

14 (33) 

 

- Om den enskilde vanligtvis har insatser i ordinärt boende och tillfälligt 
visas i korttids- eller växelvård debiteras endast avgift för dessa insatser. 

- Vid frånvaro görs ingen reducering av avgiften för trygghetslarm.   

4.3.2 Reducering avgifter särskilt boende för äldre 

- Vid frånvaro görs ingen reducering av hyran i det särskilda boendet 
- Under sjukhusvistelse görs reducering av kost- och omvårdnadsavgifter 

vid särskilt boende motsvarande antal dagar för sjukhusvistelsen. 
- Vid planerad frånvaro där den enskilde meddelat frånvaron 4 dagar i 

förväg reduceras kost- och omvårdnadsavgiften motsvarande antalet 
frånvarodagar. 

5. Egenavgifter 

Kommunen har rätt att ta ut egenavgifter av den enskilde för en tjänst. I dessa 
riktlinjer avser egenavgift den avgift den enskilde, eller dennes föräldrar enligt 8 
kap. 1 § SoL10 ska betala vid vård och behandling, eller vid stöd-
/omvårdnadsboende. Så snart det står klart att det kan bli aktuellt med en insats i 
form av en placering skall den vuxne vårdtagaren samt föräldrar till placerat barn 
informeras om sin ersättningsskyldighet för vården samt vilka konsekvenser det i 
övrigt innebär för deras ekonomi.   

Avgiftshandläggare fastställer egenavgiften vid individuell prövning. En 
individuell prövning görs i samband med att den egenavgiften fastställs. 

5.1. Tillfällig vård i annat hem än det egna, barn upp till 18 år 
(enligt SoL och LSS)  

Föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning betala ersättning till kommunen, om 
ett barn får vård och behandling i ett annat hem än det egna11. Det belopp som ska 
betalas beräknas efter samma grunder som om det gällde att bestämma 
återbetalningsskyldighet för var och en av dem enligt lagen om underhållstöd. Det 
belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga vad som för 
varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap. 20 § 
socialförsäkringsbalken12. 

Avgift tas ut motsvarande underhållsstödsbeloppet för placering 

- i familjehem 

                                            
10 SFS 2001:453 
11 8 kap 1 § 2 st. SoL 
12 SFS 2010:110 
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- på HVB och stödboende 

5.2 Omvårdnad barn och unga enligt LSS   

Föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning betala ersättning till kommunen, om 
ett barn/ungdom upp till 18 år, får omvårdnad i ett annat hem än det egna.13 
Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.  

Avgift tas ut motsvarande underhållsstödet för barn på bostad med särskild service 
för barn och ungdom enligt LSS 9 § p. 8.14 

5.3 Vård och behandling av vuxna missbrukare 

Kommunen får ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling på 
grund av missbruk i HVB eller i familjehem.15 Med uppehälle avses kost och logi. 
Egenavgiften gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, såväl pensionärer som 
personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och oavsett om 
vården sker enligt SoL eller enligt LVM16.  

Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje 
dag men en individuell bedömning av den enskildes betalningsförmåga görs i 
samband med att egenavgiften fastställs. Knivsta kommun tar ut den avgift per 
dag som regeringens föreskrifter medger med hänsyn till den enskildes 
betalningsförmåga för 

- Behandlingshem 
- Familjehem 
- LVM-hem 

6. Övriga avgifter 

Kommunen får också ta ut skäliga avgifter, som inte överstiger kommunens 
självkostnader, enligt grunder som kommunen bestämmer för.17 

6.1 Förlust/skadegörelse trygghetslarm 

Avgift tas ut från den enskilde vid förlust eller skadegörelse av trygghetslarmets 
komponenter (larmknapp och larmapparat). Avgiften baseras på kommunens 
självkostnad för apparatur.  

                                            
13 § 20 LSS 
14 SFS 1993:387 
15 8 kap 1 § SoL 
16 SFS 1988:870 
17 8 kap 2 § SoL 
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6.2 Transport av avliden 

När en person avlider i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap 5 § 2 
st. och 5 kap 7 § 3 st. samt 7 kap 1 § 2 p. Socialtjänstlagen18 ska en läkare 
konstatera dödsfallet och utfärda behövliga intyg. 

Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i bårhus till 
dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. Kommunens ansvar 
upphör när detta skett. 

Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja att 
själva ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett 
avtals- förhållande och ett betalningsansvar mellan dödsboet och transportören, 
utan att kommunen berörs. Kommunens ansvar upphör när kroppen på de 
anhörigas uppdrag lämnas ut till transportören. I dessa fall ska transportören 
fakturera dödsboet. De anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i 
patientjournalen. Avgiften för transporten är kommunens självkostnad d.v.s. 
transportörens fakturerade kostnader. 

6.3 Kostnader dödsbohantering 

Socialnämnden ansvarar för att utreda och förvalta dödsbon provisoriskt till dess 
dödsbodelägare påträffas och kan börja den egentliga boutredningen.  

Nämnden har rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för 
dödsboförvaltning och åtgärder. Avgiften för provisorisk dödsboförvaltning får 
inte överstiga kommunens självkostnad.  

Förvaltning av dödsbon är inte myndighetsutövning och därför ska mervärdesskatt 
betalas.  

Avgiften fastställs till 0,83% av ett prisbasbelopp per timme vilket motsvarar 
kommunens självkostnad för insatsen.  Avgiften debiteras i efterskott och tas 
endast ut av dödsbon med tillgångar.  

6.4 Avgifter barn och unga 

Övriga skäliga avgifter får tas ut för verksamheter för barn och unga, som inte är 
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär19. Avgiften får högst uppgå till 
kommunens självkostnad.  

                                            
18 SFS 2001:453 
19 8 kap 2 § SoL p. 2, 5 kap 1 § SoL 
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6.4.1 Vistelse i kontaktfamilj 

Vid vistelse i kontaktfamilj debiteras en avgift för kost.  Avgiften grundar sig på 
beviljad tid och debiteras per vistelsedygn. Debitering sker månadsvis i efterskott.  

6.5 Avgifter vuxna/familj 

Kommunen får ta ut skälig ersättning för andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 
1 § SoL.  

Övriga skäliga avgifter får också tas ut för familjerådgivning, föräldrautbildning 
inför adoption och annan liknande social tjänst20.  

6.5.1 Familjerådgivning 

Avgift för familjerådgivning debiteras direkt av den leverantör som tillhandahåller 
familjerådgivning i kommunen.  

Avgiften fastställs till 0,48% av ett prisbasbelopp och justeras årligen. 

Egenavgift ska inte tas ut av klient som erhåller försörjningsstöd. 

7.Inkomstbegrepp  

Den enskilde har skyldighet att lämna uppgifter om inkomster och andra 
förhållanden som behövs för att beräkna förbehållsbelopp och avgifter. 

Huvudtillämpningen av avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att den enskildes 
olika bruttoinkomster läggs samman varefter samtliga skatter avräknas. 

7.1 Inkomstberäkning vuxna  

Följande inkomster räknas samman: 

- Aktuella pensionsinkomster under innevarande år 
- Äldreförsörjningsstöd 
- Aktuella förvärvs- och kapitalinkomster 
- Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv- och passiv 

näringsverksamhet, inkomst av kapital, vissa typer av 
ersättningar som är undantagna från 
inkomstskattelagstiftningen i Sverige 

- Föräldrapenning 
- Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt  bostadstillägg 
- Livräntor, underhållsbidrag, underhållsstöd, 

barnbidrag, studiebidrag, stipendier, vårdbidrag för 
vård och tillsyn m.fl. övriga bidrag 

                                            
20 8 kap 2 § SoL 
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- Sjukpenning/sjukersättning 
- Aktivitetsersättning 
- A-kassa 
- Arbetsmarknadsersättning 
- Utländsk pension 
- Övriga inkomster 

Följande skatter och avgifter räknas från inkomsterna: 

- Kommunal och statlig inkomstskatt samt skatt på inkomst av kapital 
- Fastighetsavgift och fastighetsskatt enligt senaste taxering 
- Övriga avgifter och skatter i samband med taxering.    

7.2  Inkomstberäkning barn upp till 18 år 

Beräkning av föräldrars inkomster och grundavdrag i lagen om underhållsstöd 25-
27 §§.21 Inkomstberäkningen baseras på den senaste taxeringen. Vid beräkning av 
kapitalinkomst skall hänsyn tas till realisationsförluster och uppskovsavdrag vid 
byte av bostad.  

Som inkomst för den ersättningsskyldiga föräldern räknas:  

- Inkomst av tjänst  
- Inkomst av kapital  
- Inkomst av näringsverksamhet 
-   

Den framräknade summan (= årsinkomstbeloppet) minskas med 100.000 kronor. 
Beloppet som återstår läggs till grund för beräkning av ersättningsbeloppet.  

Ersättningsbeloppet22 beräknas som en viss procent av förälderns inkomst enligt 
ovan. Procenttalet bestäms med hänsyn till samtliga barn föräldern är 
försörjningsskyldig för enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken23  

 

Antal 
barn 

Procentsats 
per barn 

1 14,0% 

2  11,5% 

3 10% 

4  7,75% 

5  6,4% 

                                            
21 SFS 1996:1030 
22 6 kap 2 § Socialtjänstförordningen 
23 SFS 1949:381 
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8 5,5% 

7  4,85% 

8  4,38% 

9 4,0% 

10 3,7% 

 

Ett barn kan ha egna inkomster t.ex. barnpension, efterlevande stöd, pengar från 
försäkring etc. som kan komma att påverka nivån på föräldrarnas ersättning till 
kommunen 

7.3 Ändrade inkomstförhållanden 

Den enskilde är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker 
under året och som kan påverka beräkningen av avgiften. I de fall uppgifter 
framkommer om ändrade förhållanden beträffande inkomster under innevarande 
år ska hänsyn tas till detta vid nettoinkomstberäkningen. 

En förälders försörjningsskyldighet kan ändras genom att flera eller färre barn 
skall försörjas. Förändringen påverkar procentsatserna vid beräkning av 
ersättningsbeloppets storlek. Omräkningen görs i anslutning till den förändrade 
försörjningsskyldigheten och kan således ske när som helst under året. 

Beträffande barn som fyller 18 år under pågående placering så upphör 
vårdnadshavarnas betalningsskyldighet i och med 18 års-dagen. 

7.3.1 Vid uppbärande av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 

Den enskilde ska själv lämna in underlag som styrker att hen får 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd utbetalt, alternativt lämna samtycke till 
inhämtning av underlag från Vuxenenheten. Det åligger den enskilde att snarast 
meddela avgiftshandläggare om det ekonomiska biståndet upphör. 
Avgiftshandläggare ska göra regelbundna kontroller gällande att den enskildes 
uppgifter är riktiga och vid behov kräva ersättning i efterhand 

8. Beräkning av egenavgift 

En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att 
egenavgiften fastställs. Det finns särskilda regler om avgiftsstorleken för personer 
som uppbär sjukpenning eller vissa andra specifika ersättningar. Detta regleras i 
106 kap 39 § SFB. 
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8.1 Vuxna 

Den avgift för uppehälle som kommunen får ta ut vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär för missbrukande vuxna, enligt 8 kap. 1 § första stycket 
socialtjänstlagen, regleras i Socialtjänstförordningens 6 kap 1§. 

För vuxna vårdtagares vistelse i hem för vård eller boende samt familjehem gäller att 
betalningen sker via räkning från socialförvaltningen. Beräkningen grundar sig på att 
den enskilde och hans/hennes familj garanteras ett förbehållsbelopp innan avgift tas 
ut.  

8.2 Barn under 18 år 

Egenavgiften bestäms efter samma grunder som bestämmandet av 
betalningsskyldigheten enligt 19 kap. Socialförsäkringsbalken24. Det belopp som var 
och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga underhållsstödsbeloppet enligt 
18 kap. 20 § Socialförsäkringsbalken. 

Reglerna gäller även för beräkningen av egenavgiften för barn inom LSS.25  Vid 
bedömningen av den enskildes personliga behov enligt 19§ LSS ska dock även 
kostnader på grund av funktionshindret som inte täcks på annat sätt beaktas.  

När ett barn dygnetruntplaceras genom kommunens försorg ska regelbundet en 
utredning om föräldrarnas försörjningsförmåga göras och beslut ska fattas enligt 
följande: 

 
- Beslut om föräldrarnas ersättning skall alltid fattas så snart placeringstiden 

överstiger en månad. Om placeringstiden överstiger en månad gäller 
ersättningsskyldigheten från den dag placeringen verkställdes, vilket 
innebär att beslut ibland blir retroaktivt. Detta gäller oavsett om det är en 
stadigvarande placering, en tillfällig placering under utredningstiden eller 
om barnet flyttas. Det avgörande är att föräldern inte har barnet hemma på 
minst en månad.  

- Ett beslut ska fattas för vardera föräldern. Det gäller även om föräldrarna 
är sammanboende eftersom de kan ha olika antal barn, vilket påverkar 
avgiftens storlek.  

- Beslutet skall alltid innehålla ett beslutat ersättningsbelopp. 
Ersättningsbeloppet kan vara 0 kr. Beloppet får inte överstiga var som för 
varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet. Beslutet kan omprövas under 
hela placeringstiden. Föräldrarna har skyldighet att meddela ändrade 
förhållanden. 

                                            
24 SFS 2010:110 
25 SFS 1993:387 
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9. Beräkning av avgifter inom Äldreomsorg, LSS och 
Socialpsykiatri 

9.1  Högkostnadsskydd för avgifter – Maxtaxa  

Vid avgiftsuttag för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård och  särskilt 
boende är kommunen skyldig att tillämpa ett högkostnadsskydd genom en så 
kallad maxtaxa. Maxtaxan är den högsta avgift kommunen får ta ut för hemtjänst, 
dagverksamhet, omvårdnad i särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård och 
trygghetslarm. Syftet med maxtaxan är att skydda den enskilde från för höga 
avgifter.  

Maxtaxan bestäms som en andel av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs 
årligen och avgiften får högst uppgå till en tolftedel (1/12) av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet. Dessutom finns ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift 
för bostad i särskilt boende som får debiteras i de fall boendekostnaden inte 
omfattas av hyreslagens regler. Boendeavgiften får per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet26. 

Vid avgiftsberäkning läggs makars/sammanboendes/registrerade partners inkomst 
samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Avgiften beräknas 
för vardera parten individuellt. 

När avgifterna fastställs ska kommunen försäkra sig om att brukarens 
make/sambo/registrerad partner inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk 
situation. 

9.1.1 Maxtaxa i ordinärt boende 

Beräkning av den enskildes avgiftsutrymme i ordinärt boende sker på följande 
sätt: 

Skattepliktig inkomst (antagande för de närmaste tolv månaderna) 

+ övriga intäkter (utländska inkomster, stipendier etc.) 

+ bostadsbidrag 

+ bostadstillägg 

+ särskilt bostadstillägg 

-samtliga skatter 

-bostadskostnad 

-fastställt förbehållsbelopp (minimibelopp) 

                                            
26 8 kap 5 § SoL 
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= Avgiftsutrymme (betalningsförmåga) 

 

9.1.2   Maxtaxa i särskilt boende 

Beräkning av den enskildes avgiftsutrymme i särskilt boende sker på följande sätt: 

Skattepliktig inkomst (antagande för de närmaste tolv månaderna) 

+ övriga intäkter (utländska inkomster, stipendier etc.) 

+ bostadsbidrag 

+ bostadstillägg 

+ särskilt bostadstillägg 

- samtliga skatter 

-bostadskostnad 

-fastställt förbehållsbelopp (minimibelopp) 
 

= Avgiftsutrymme (betalningsförmåga) 

 

9.2 Beräkning av bostadskostnader 

Den faktiska bostadskostnaden för olika bostadstyper beräknas med vissa 
undantag enligt de schablonregler som tillämpas av Försäkringskassan vid 
beräkning av bland annat bostadstillägg. 

För sammanboende makar, sambor eller registrerade partners ska 
bostadskostnaden för var och en av dem utgöra hälften av den framräknade 
faktiska bostadskostnaden. 

9.3 Förbehållsbelopp 

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av 
sina egna medel innan avgift för får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård respektive bostad i sådant särskilt boende som inte 
omfattas av hyreslagen. Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp 
genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden,  med 
ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden beräknas för sig och läggs till 
minimibeloppet.27  

                                            
27 8 kap 7 § SoL 
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9.3.1  Minimibeloppets storlek 

Minimibeloppet per månad är fastställt till en tolftedel av 1,4044 gånger 
prisbasbeloppet för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 gånger 
prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar, sambor eller 
registrerade partners. 

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för: 

- Kläder, skor, fritid, resor 
- Livsmedel för den som bor i ordinärt boende 
- Hygien, förbrukningsvaror 
- Dagstidning och telefon 
- Möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel 
- Tandvård, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel samt läkarbesök 

Kostnaderna för utgiftsposterna som inryms i minimibeloppet beräknas av 
Konsumentverket för varje år. 

9.3.1.1 Höjning av minimibeloppet 

Kommunen kan i vissa situationer bestämma minimibeloppet till en högre nivå 
om det finns särskilda behov. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett 
väsentligt högre belopp 

Om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av 
ytterligare medel ska minimibeloppet fastställas till en högre nivå. Behovet ska 
avse belopp om minst 200 kronor per månad och kostnaden ska vara regelbundet 
återkommande under större delen av året. 

Det är i första hand kommunens ansvar att utreda om den enskilde har behov av 
ett högre minimibelopp och om avgiften därför måste sänkas. 

9.3.1.1.1 Individuell höjning 

Det kan finnas andra omständigheter eller behov som medför att ett högre 
minimibelopp bör fastställas. Exempel på detta kan vara om en person har 
underhållskostnader för barn, fördyrade kostnader för mat eller resor, t.ex. arbets- 
och sjukresor, eller kostnader för god man. Kostnader som täcks av annat bidrag 
eller ersättning t.ex. handikappersättning ska ej föranleda höjning av 
minimibeloppet 

9.3.1.1.2 Generell höjning 

Yngre personer har ofta merkostnader som ska beaktas i skälig omfattning. Det 
kan gälla ökade kostnader för mat eller i samband med arbete, fritid och aktivt liv, 
familje- liv eller bosättning. 

Minimibeloppet för brukare under 65 år fastställs till en tolftedel av 1,5448 x 
prisbasbeloppet per månad för ensamstående och en tolftedel av 1,2864 x 
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prisbasbeloppet för var och en av makar, registrerad partner eller 
sammanboende.28 

9.3.1.2 Sänkning av minimibeloppet  

I undantagsfall får kommunen bestämma minimibeloppet till en lägre nivå. Detta 
får endast ske om en brukare inte har en kostnad som minimibeloppet ska täcka 
därför att kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst/omvårdnad, dagverksamhet 
eller ingår i avgiften för hyran för bostad i särskilt boende eller tillhandahålls 
kostnadsfritt.29 

Om den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna  därför att 
kostnaden ingår i avgiften för vård, omsorg- och socialt stöd eller i avgiften för 
boendet i en särskild boendeform kan kommunen sänka minimibeloppet 

9.3.1.2.1 Individuell sänkning 

En individuell bedömning ska göras av om en enskild inte har en utgiftspost som 
ingår i förbehållsbeloppet. I sådana fall ska förbehållsbeloppet sänkas. 

9.3.1.2.2 Generell sänkning 

I det fall hushållsel ingår i hyran eller boendeavgiften ska förbehållsbeloppet 
sänkas med belopp motsvarande det belopp som framräknats av Konsumentverket 
årligen. 

9.3.1.3 Särregler för barn och ungdomar 

För hemmavarande barn i åldern 0-18 år som är enda insatsmottagaren i hushållet 
utgår ingen hemtjänstavgift. Ersättning för kost kan tas ut i förekommande fall. 

För ungdomar under 19 år i eget boende med egen inkomst av pension eller 
förvärvsinkomst och som är insatsmottagare gäller samma förbehållsbelopp som 
för vuxna i åldern 19-64 år. 

9.3.1.4 Tillägg för hushåll med barn eller ungdomar 0-18 år 

För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar ska förbehållsbeloppet höjas 
med belopp enligt riksnormen för försörjningsstöd. 

                                            
28 Socialstyrelsens meddelandeblad 6/2021 
29 8 kap 8 § SoL 
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11. Jämkningsregler 

11.1 Ensamståendes flyttning till särskild boendeform 

Vid ensamståendes flyttning till bostad i särskild boendeform ska den enskilde ges 
ekonomisk möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. Denna avvecklingstid får 
uppgå till högst tre månader. Under den tid som den enskilde har dubbla 
bostadskostnader, dock högst tre månader, avräknas faktiska bostadskostnaderna 
för båda bostäderna mot nettoinkomsterna. 

I de fall den enskildes högkostnadsskydd blir negativt sedan bostadskostnader och 
förbehållsbelopp avräknats från nettoinkomsterna sker ingen jämkning av 
hyresavgiften i den särskilda boendeformen. 

11.2 Jämkning när en av två makar flyttar till en särskild 
boendeform 

11.2.1 Tudelningsprincipen 

När den ene av två makar flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform 
ska makarnas nettoinkomster sammanräknas och därefter delas lika vid 
avgiftsberäkningen. 

För var och en avräknas den faktiska bostadskostnaderna för respektive bostad 
och var och en ska garanteras det förbehållsbelopp som gäller för ensamstående. 

Tudelningsprincipen ska endast tillämpas i de fall makarna gynnas i 
avgiftshänseende, till exempel när maken med den högsta inkomsten flyttar till 
den särskilda boendeformen. I annat fall bestäms avgifterna efter de inkomster 
makarna har var för sig. 

11.2.2  Kvarboendeskydd 

Om den kvarboende maken trots detta förfarande inte har tillräckligt med medel i 
nivå med minimibelopp och hyra ska ytterligare medel överföras från den andra 
makens nettoinkomster för att täcka denna skillnad. Därefter beräknas 
förbehållsbelopp och avgifter för den make som flyttat till den särskilda 
boendeformen på basis av de kvarvarande nettoinkomster som denna har. 

11.2.3 Omprövning vid ändrad pensionsstatus 

När en av två makar/partners flyttar till särskilt boende rekommenderas att 
ansökan om ändrad pensionsstatus lämnas till Pensionsmyndigheten för att få en 
annan beräkning av pensionen. Efter att Pensionsmyndigheten ändrat 
pensionsstatus för makar som lever med skild hushållsgemenskap ska ny 
avgiftsprövning ske i och med att makarna då får ändrade inkomster, 
bostadskostnader etc. 
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I de fall då makar inte ansökt om ändrad pensionsstatus ska makarnas 
nettoinkomster sammanräknas och därefter delas lika vid avgiftsberäkningen. För 
var och en avräknas nettohyran för respektive bostad och var och en ska 
garanteras de förbehållsbelopp som gäller för ensamstående i ordinärt respektive 
vård- och omsorgsboende. 

11.3 Jämkning egenavgifter individ och familjeomsorg 

11.3.1 Vuxna 

Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte tas ut kan 
avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 4 § SoL. Om 
den enskilde genom att betala avgiften blir berättigad till ekonomiskt bistånd bör 
avgiften efterges. 

11.3.2 Barn 

Bedöms de framräknade beloppen som oskäliga i förhållande till respektive förälders 
ekonomiska förmåga, sociala situation eller för att de t.ex. står för vissa av barnets 
kostnader kan ersättningen jämkas till en skälig nivå. Jämkning kan ske redan från 
början eller vid ett senare tillfälle. 

12. Allmänna bestämmelser 

12.1 Beslut om avgifter och jämkning 

Beslut om förbehållsbelopp, avgifter och jämkning av avgifter i det enskilda fallet 
är myndighetsutövning.  De tjänstemän som hanterar dessa uppgifter har 
delegation från Socialnämnden för uppgiften.  

Brukaren ska erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår hur avgiften 
beräknats och hur den enskilde kan överklaga beslutet. 

12.2 Prisbasbelopp 

Flertalet av de avgifter som tas ut inom Socialnämndens område beräknas utifrån 
det så kallade prisbasbeloppet, pbb. Avgifterna följer ändring av prisbasbeloppet 
och ska därför gälla från och med 1 januari varje år 

12.3 Debiteringsrutiner 

Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott. Den samlade avgiften måste 
uppgå till minst 150 kr, om  det inte gör det påförs den samlade avgiften på 
nästkommande faktura. Om den totala samlade avgiften underskrider 150 kronor 
under ett kalenderår avskrivs avgiften.  
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 Debitering av hyror för bostäder i särskilda boendeformer sker månadsvis i 
förskott. 

12.4 Försäkringsfall 

I de fall hemtjänstinsatserna ska bekostas av annan än den som får bistånd, på 
grund av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring, uttas kommunens faktiska 
kostnader för insatsen. 

12.5 Boende i annan kommun eller i privat  anläggning 

För personer som erhåller bostad och vård i boendeform i annan kommun eller i 
privat boendeform och där Knivsta kommun har betalningsansvar gäller samma 
avgiftsregler som i kommunens egna boendeformer 

12.6 Uppgiftsvägran 

När den enskilde av någon anledning inte lämnar erforderliga uppgifter för 
avgiftsprövning påförs högsta avgift i inkomstrelaterad taxa. Kommunen har även 
rätt att använda sig av tillgängliga uppgifter från till exempel Försäkringskassan. 

12.7 Retroaktiv debitering och återbetalning 

Den enskilde är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst-, förmögenhets-, 
bostadsförhållanden och andra omständigheter som kan medföra ändring av 
avgift. 

Förändringar enligt första stycket kan innebära retroaktiv debitering av den 
enskilde eller återbetalning från kommunens sida från tidpunkt för de förändrade 
förhållandena. 

12.8 Återkrav/fordran 

Om den enskilde inte frivilligt har betalat den beslutade egenavgiften enligt 8 kap 
1§ SoL kan kommunen med stöd av 9 kap. 3 § SoL väcka talan om återkrav hos 
förvaltningsrätten. När beslut i Förvaltningsrätten är fattat, kan kommunen kräva 
tillbaka avgiften. Nämnden ska väcka talan hos förvaltningsrätten inom tre år från 
det att kommunens kostnad uppstod.  

Kommunen kan inte få tillbaka något belopp om det innebär att den enskilde, 
genom att återbetala hela eller delar av skulden, inte klarar sin försörjning eller sin 
dagliga livsföring i övrigt. Nämnden bör därför göra en ekonomisk bedömning av 
den enskildes möjligheter att betala innan talan väcks hos förvaltningsrätten.  

Vad gäller övriga avgifter har kommunen rätt att ansöka om 
betalningsföreläggande, för att få betalt för fordran 
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12.9 Allmän årlig omprövning av avgifter 

En allmän omprövning av förbehållsbelopp, inkomster och avgifter ska ske vid 
varje årsskifte med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, skattebestämmelser och 
inkomstuppgifter med mera. 

13. Överklagande 

Den enskilde har rätt att överklaga  beslut om förbehållsbelopp, avgifter, för hjälp 
i hemmet eller för omvårdnad, genom förvaltningsbesvär, till förvaltningsrätten.  

Socialnämndens beslut om vad en förälder skall betala i ersättning till kommunen 
kan ej överklagas med förvaltningsbesvär 

13.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem 

Beslut om kommunens avgiftssystem för socialnämndens verksamhetsområde 
fattas av kommunfullmäktige. Kommunens beslut kan överklagas (inom tre 
veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för s.k. laglighetsprövning 
enligt kommunallagen30. Prövningen kan utmynna i att beslutet upphävs men inte 
att beslutet ersätts med ett annat.31 

13.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut 

Socialnämndens individuella avgiftsbeslut kan överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol genom förvaltningsbesvär32. Det gäller beslut om avgift och 
avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och 
förbehållsbelopp.33 

I Förvaltningslagen anges hur överklagandet ska handläggas34. Överklagandet ska 
ha inkommit inom tre veckor från det att beslutet mottagits av brukaren. Beslutet 
kan endast överklagasav den som berörs av beslutet eller av legal företrädare. Den 
som överklagar ett beslut ska så noggrant som möjligt ange hur denne önskar att 
beslutet ändras. Besvärsskrivelsen ska adresseras till Förvaltningsrätten men 
lämnas till:   

Socialnämnden 
Knivsta kommun 
741 75 Knivsta 

                                            
30 13 kap, SFS 2017:725 
31 Prop. 2000/01:149 sid 50 och 61 
32 16 kap 3 § SoL 
33 Prop. 2000/01:149 sid 50-51 och 61 
34 2017:900 §§ 40-49 
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Om överklagandet inkommer vid en senare tidpunkt än tre veckor efter att det 
kommit brukaren eller den legale företrädaren tillhanda ska detta avvisas. En 
besvärshandling som inkommit i rätt tid ska utredas och omprövas. 

”Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna 
överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen. 

Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även 
det nya beslutet till överinstansen. 

Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet.”35
 

 

Enligt socialnämndens delegationsordning är alla beslut i överklagningsärenden 
delegerade till Socialnämnden/Ordförande enligt jourlista eller 
Vuxenenheten/Delegat i det ursprungliga beslutet i samråd med överordnad 
chef36.   

Kostnad för mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Hyra 
kan prövas av Hyresnämnden. 

14. Referenser 

 Förvaltningslagen (2017:900) 

 Kommunallagen (2017:725) 

 Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) 

 Lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) 

 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30) 

 Socialtjänstförordningen (2001:937) 

 Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

 Föräldrabalken (1949:381) 

 Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:870) 

 Lag om underhållsstöd (1996:1030) 

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Prop. 2000/01:1 

  

                                            
35 46 § Förvaltningslagen 
36 SN-2022/64 
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Bilaga 1 – Avgifter i socialnämndens 
verksamhetsområde 
 

Flertalet avgifter/taxor baseras på prisbasbeloppet, som för 2022 beslutats till 
48.300:- kr 

Maxtaxa = en tolftedel  (1/12) av 0,5392 gånger pbb 

Avgifter baserade på prisbasbelopp 
 

Benämning på 
avgift/taxa 

Del av 
prisbas-
belopp 

Debiteringsgrund Ingår i 
maxtaxa 

Summa 
beräknad 
utifrån  2022 
års pbb 

Hemtjänst – 
omvårdnad.  

0,497 % av 
pbb 

Biståndsbeviljad 
tid 

Ja 240:-/tim 

Hemtjänst  - service 0,6% av pbb Biståndsbeviljad 
tid 

Ja 290:-/tim 

Hemtjänst – 
avlösning i hemmet  

0,497 % av 
pbb 

Biståndsbeviljad 
tid från och med 
timme 9. Insatsen 
är avgiftsfri upp till 
8 tim/mån 

Ja 240:-/tim 

Ledsagning enl. SoL  0,6% av pbb Biståndsbeviljad 
tid 

Ja 290:-/tim 

Trygghetslarm 0,5% av pbb Biståndsbeslut 
trygghetslarm 

Ja 242:-/mån 

Korttids- och 
växelvård 

0,153 av pbb Biståndsbeviljad 
insats 

Ja 74:-/dygn  

Dagverksamhet 0,4% av pbb Biståndsbeviljad 
insats 

Ja 193:-/mån 

Särskilt boende för 
äldre - 
omvårdnadsavgift 

1/12 av 
0,5392 
gånger pbb  

Biståndsbeviljad 
insats 

Ja 2.170:-/mån 

Kost – 
särskilt boende för 
äldre  - månads- 
abonnemang 

6,3% av pbb Vistelse vid särskilt 
boende för äldre 

Nej 3.043:-/mån 

Kost – särskilt 
boende för äldre 
medboende – 
månads- 
abonnemang  

6,3% av pbb Särskilt avtal för 
månads-
abonnemang 

Nej 3.043:-/mån 
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Kost – korttids och 
växelvård 

30,4% av 
6,3% av pbb 

Biståndsbeviljad 
insats. Debiteras 
per vistelsedygn 

Nej 100:-/dygn 

Kost – 
korttidsvistelse LSS, 
vuxna 

30,4% av 
6,3% av pbb 

Antal dygn per 
månad enligt 
gällande 
biståndsbeslut 

Nej 100:-/dygn 

Kost – 
korttidsvistelse LSS, 
barn 

75% av 
kostavgiften 
för vuxna (se 
ovan) 

Antal dygn per 
månad enligt 
gällande 
biståndsbeslut 

Nej 75:-/dygn 

Kost – 
eftermiddagstillsyn 
skolungdom över 12 
år, LSS 

10% av 
kostavgiften 
för vuxna (se 
ovan)  

Antal dagar per 
månad enligt 
gällande 
biståndsbeslut 

Nej 10:-/dag 

Boendeavgift i 
kommunens 
särskilda 
boendeformer 
(Stödboende och 
skyddat boende) 

1/12 av 
0,5539 
gånger pbb 

Biståndsbeviljad 
insats 

Ja 2.229:-/mån 

Egenavgift 
familjerådgivning 

0,48% av 
prisbasbelopp 

Debiteras av det 
företag som har 
avtal med Knivsta 
kommun för 
familjerådgivning 

Nej 231,84/tillfälle 

Kost – 
Kontaktfamilj vuxna 

30,4% av 
6,3% av pbb 

Antal dygn per 
månad enligt 
gällande 
biståndsbeslut 

Nej 100:-/dygn 

Kost - Kontaktfamilj 
barn 

75% av 
kostavgiften 
för vuxna (se 
ovan) 

Antal dygn per 
månad enligt 
gällande 
biståndsbeslut 

Nej 75:-/dygn 

Provisorisk 
dödsbohantering 

0,83% av 
prisbasbelopp  

Debiteras för 
faktiskt utförd tid 

Nej 401:-/tim 
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37 Avgifter som baseras på kommunens självkostnad utifrån avtal med leverantörer kan förändras 
beroende på eventuella avtalsförnyelser 
38 Avgifter som baseras på lagstiftning kan förändras utifrån förändringar i lagstiftningen 
3, 4 Fr.o.m 1 augusti 2022 höjs underhållsstödet för barn 7-10 år och blir därmed detsamma som för 
barn 11-15 år 
 

Avgifter där kommunen tar ut avgift motsvarande kommunens självkostnad för insatsen eller annan 
fastställd kostnad 

Namn på 
avgift/taxa 

Avgiften baseras på Debiteringsgrund Ingår i 
maxtaxa 

Nuvarande 
avgift 

Föreslagen37,38 
avgift 

Distribution av 
matlåda i ordinärt 
boende 

Fast avgift Biståndsbeviljad 
insats 

Ja 300:-/mån 300:-/mån 

Hemsjukvård Region Uppsalas avgift 
för primärvård 

Antal hembesök 
av legitimerad 
personal från 
hemsjukvården, 
upp till 3 besök 
per månad, besök 
därutöver är 
avgiftsfria 

Ja 150:-
/tillfälle, 
max 450:-
/mån 

200:-/tillfälle, 
max 600:-/mån 

Kost – 
Matlåda i ordinärt 
boende 

Kommunens 
självkostnad utifrån 
avtal med leverantör av 
matlåda 

Antal matlådor 
som den enskilde 
erhållit 

Nej 52,82 52,82  

Kost – 
dagverksamhet 
(lunch och kaffe) 

Kommunens 
självkostnad utifrån 
avtal med leverantör av 
matlåda 

Antal dagar då 
den enskilde 
vistats i 
dagverksamhet 

Nej 52,82 52,82 

Tillfällig vård i annat 
hem än det egna, 
barn upp till 18 år 
- Familjehem 
- HVB 

Avgift tas ut 
motsvarande 
underhållsstödsbeloppet 
för placering 
 

Biståndsbeviljad 
insats 
 

Nej Barn 
7-14 år 
1.823:-
/mån39 
15-18 år: 
2.273:- 
 

Barn 
7-14 år 1.823:-
/mån 
15-18 år: 
2.273:- 
 

Vistelse boende 
barn enligt  
LSS §9:8 

Avgift tas ut 
motsvarande 
underhållsstödsbeloppet 
för placering 
 

Biståndsbeviljad 
insats 
 

Nej Barn 
7-14 år 
1.823:-
/mån40 
15-18 år: 
2.273:- 

Barn 
7-14 år 1.823:-
/mån 
15-18 år: 
2.273:- 
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Vård och behandling 
vuxna missbrukare 
-Behandlings-hem 
-Familjehem 
-LVM-hem 

Lagstadgad maxavgift Biståndsbeviljad 
insats 

Nej 80:-/dygn 80:-/dygn 

Förlust/skadegörelse 
trygghetslarm 

Kommunens 
självkostnad 

Ej återlämnad 
apparatur 

Nej -- Larmknapp 
1.600:- 
Larmdosa 
3.000:- 

Transport av avliden Kommunens 
självkostnad 

Transport till och 
förvaring på 
bårhus 

Nej Varierar 
beroende 
på vilket 
företag 
som anlitas 

Varierar 
beroende på 
vilket företag 
som anlitas 
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 Socialnämnden  

 
PROTOKOLL 3 (4)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 33   Dnr: SN-2022/107 
Avgifter och tillämpningsregler inom socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till 
kommunfullmäktige: 

1. Anta riktlinje för Avgifter och tillämpningsregler socialnämndens verksamhetsområde i 
Knivsta kommun, SN-2022-107 samt att 

2. Riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2023 
3. Beslutet justeras omedelbart.  

Propositionsordning  

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut. 
Sammanfattning av ärendet 

Utifrån en översyn av avgifter inom socialnämndens hela verksamhetsområde föreslås en ny 
riktlinje ”Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun”. Eftersom flertalet av de avgifter som tas ut av enskilda baseras på prisbasbelopp 
har förändringarna av avgifterna inte blivit så många. De förändringar som föreslås gäller 
differentiering av avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser i hemtjänst, erbjudande 
om månadsabonnemang för medboende i särskilt boende för äldre, uttag av avgifter baserad 
på biståndsbedömda insatser i korttidsboende och eftermiddagstillsyn enligt LSS samt nya 
avgifter i form av kommunens självkostnad vid förlust och/eller skadegörelse av 
trygghetslarm samt avgift för provisorisk dödsbohantering. 
Riktlinjen föreslås börja gälla från 1 januari 2023.  
Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-04-14 
Riktlinje - Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun 
Bilaga 1 Riktlinje – Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i 
Knivsta kommun 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
Socialchef 
Administrativ chef 
Avgiftshandläggare 
Kvalitets- och utvecklingschef 
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PROTOKOLL 4 (4)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Områdeschef utförare 
Områdeschef Myndighet 
Samtliga enhetschefer i Vård- och omsorgskontoret 
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Handläggare 
Marja Hedin 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-14 

Diarienummer 
SN-2022/107 

   
 

Socialnämnden 

Avgifter och tillämpningsregler inom socialnämndens 
verksamhetsområde i Knivsta kommun 

 
Förslag till beslut 

 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till 
kommunfullmäktige: 

1. Anta riktlinje för Avgifter och tillämpningsregler socialnämndens verksamhetsområde i 
Knivsta kommun, SN-2022-107 samt att 

2. Riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2023 
 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån en översyn av avgifter inom socialnämndens hela verksamhetsområde föreslås en ny 
riktlinje ”Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun”. Eftersom flertalet av de avgifter som tas ut av enskilda baseras på prisbasbelopp 
har förändringarna av avgifterna inte blivit så många. De förändringar som föreslås gäller 
differentiering av avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser i hemtjänst, erbjudande 
om månadsabonnemang för medboende i särskilt boende för äldre, uttag av avgifter baserad 
på biståndsbedömda insatser i korttidsboende och eftermiddagstillsyn enligt LSS samt nya 
avgifter i form av kommunens självkostnad vid förlust och/eller skadegörelse av 
trygghetslarm samt avgift för provisorisk dödsbohantering. 
Riktlinjen föreslås börja gälla från 1 januari 2023.  
 
 
Bakgrund 

Socialnämnden beslutade 2021-03-25 att Tillitsreform skulle införas i hemtjänsten (SN- SN-
2021/84-2). Arbetet pågår i projektform och en av delprojekten har varit att genomföra en 
översyn av avgifterna för de brukare som får insatser via hemtjänsten.  För att effektivisera 
arbetet genomfördes samtidigt översyn av samtliga avgifter i socialnämndens 
verksamhetsområde och en ny riktlinje för avgifter och tillämpningsregler har tagits fram. Den 
nya riktlinjen omfattar avgifter inom äldre och funktionshinderomsorgen samt inom individ- 
och familjeomsorgen och ersätter tidigare antagna riktlinjer/regelverk; Avgifter och 
tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun, KS-
2020/511, Riktlinjer angående egenavgifter för insatserna jourhem, familjehem, hem för vård 
eller boende (HVB), stöd- och omvårdnadsboende och stödboende, SN-2018/247 samt 
Riktlinjer gällande egenavgifter för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet, SN-
2011/222 / KS-2012/330 
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Förslag avgiftsändringar 

 
Eftersom flertalet av de avgifter som tas ut av enskilda baseras på prisbasbelopp har 
förändringarna av avgifterna inte blivit så många. De förändringar som ändå föreslås är 
följande: 
 
Hemtjänst 

 I samband med tillitsreformens införande föreslås att avgiften i hemtjänsten tas ut för 
biståndsbedömd tid istället för dagens utförd tid. Avgiften för hemtjänst reduceras från 
dag 1 vid sjukhusvistelse, om den enskilde tillfälligt vistas i korttids- eller växelvård 
eller om den enskilde själv sagt ifrån sig insatserna minst 4 dagar i förväg.  

 
 Differentiering av avgiften för hemtjänst i form av omvårdnadsinsatser  och 

serviceinsatser: 
 

- Till omvårdnadsinsatser räknas personlig omvårdnad och avlösning i hemmet. 
Omvårdnadsinsatser är av sådan karaktär att den enskilde i regel inte kan få insatsen 
tillgodosedd på annat sätt varför en sänkning av avgiften för omvårdnadsinsatser 
föreslås. Förslaget innebär att avgiften för omsorgsinsatser sänks från 0,6% av ett 
prisbasbelopp till 0,497% av ett prisbasbelopp per timme. Den föreslagna avgiften 
enligt 2022-års prisbasbelopp motsvarar  240:- kr per timme. 
 

- Till serviceinsatser räknas praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp 
samt hjälp med tillredning av måltider. Till serviceinsatser räknas även distribution av 
matlådor samt ledsagning. Serviceinsatser är av sådan karaktär att de även kan 
tillgodoses av andra aktörer i samhället och där den enskilde har större valmöjlighet 
att exempel köpa städtjänster eller inköp av varor. Avgiften för serviceinsatser 
föreslås ligga kvar på nuvarande nivå, 0,6% av ett prisbasbelopp per timme vilket 
enligt 2022-års prisbasbelopp motsvarar 290:- kr per timme.  
 

- Ledsagning enligt SoL föreslås ändras från dagens avgift på 200:- kr per tillfälle till 
samma avgift som serviceinsatser. Det har visat sig att omsorgsmottagare avstår från 
insatser för ledsagning när avgiften är densamma oavsett längd på insatsen, varför 
en avgift per timme i större utsträckning ökar förståelsen för avgiftssystemet och kan 
upplevas som mer rättvis. 
 

 Förändring av avgiften för hemsjukvård, hälso- och sjukvårdsinsatser. 
Avgiften för hemsjukvård föreslås följa Region Uppsalas avgifter för besök i 
primärvården, i dagsläget 200:- kr per besök. Max tre besök per månad debiteras. 
Detta innebär i dagsläget en höjning med 50:- kr per besök eller 150:- kr per månad. 
Flertalet brukare debiteras i dagsläget för 1-2 besök per månad.  
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Samtliga föreslagna avgifter ovan ingår i maxtaxan vilket innebär att den enskilde aldrig 
betalar mer än en tolftedel  (1/12) av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, vilket enligt 2022-års 
prisbasbelopp motsvarar 2.170:- kr per månad. 
 
Kost särskilt boende för äldre 
I särskilt boende för äldre betalar den enskilde förutom omvårdnadsavgift även avgift för kost 
i form av ett månadsabonnemang, där samtliga måltider ingår. Knivsta kommun har länets 
näst lägsta avgift för kosten på särskilt boende. Månadsabonnemanget för kost i länets 
kommuner varierar mellan 3.000:-  och 4.200:- per månad. Kostavgiften för Knivsta kommun 
föreslås att ligga kvar på nuvarande nivå. Däremot föreslås att en medboende på särskilt 
boende som  inte själv har biståndsbeviljade insatser får möjlighet att köpa kost i form av 
månadsabonnemang efter att särskilt ha avtalat om detta.  
 
Kost vid korttidsvistelse och eftermiddagstillsyn enligt LSS 
Biståndsbeviljade insatser inom LSS är avgiftsbefriade men den enskilde betalar avgift för 
hyra, kost, förbrukningsartiklar samt övriga kostnader.  
 
När det gäller avgift för kost vid korttidsvistelse och eftermiddagstillsyn enligt LSS  är det 
svårt att få in underlag för debitering av dessa avgifter varför förvaltningen föreslår att 
avgiften istället debiteras månadsvis baserat på antal dygn/dagar enligt gällande 
biståndsbeslut oavsett när brukare väljer att verkställa dygnet/dagarna under året.  
 
Övriga avgifter 
Kommunen får även ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunen självkostnader 
enligt grunder som kommunen själv bestämmer för, varför uttag av nedanstående avgifter 
föreslås läggas till de avgifter som får tas ut 
 

 Förlust och/eller skadegörelse för trygghetslarm. Kommunens självkostnad för en 
larmknapp är idag 1.650:- kr och för larmdosa 2.700:- kr.    
 

 Avgift för provisorisk dödsbohantering.  
            Socialnämnden ansvarar för att utreda och förvalta dödsbon provisoriskt till dess            
            dödsbodelägare påträffas och kan börja den egentliga boutredningen.  

Nämnden har rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för 
dödsboförvaltning och åtgärder, varför en avgift på 0,83% av ett prisbasbelopp per 
timme föreslås tas ut av dödsboet i de fall det finns tillgångar i dödsboet. Enligt 2022-
års prisbasbelopp skulle avgiften bli 400,89 kr per timme vilket motsvarar 
kommunens självkostnader för dödsbohantering.  
 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Föreslagna ändringar innebär både sänkning och höjning av avgifter och får givetvis 
ekonomiska konsekvenser för den enskilde. De höjningar som föreslås i form av förlust och 
/eller skadegörelse av trygghetslarm och avgift för dödsbohantering handlar om mindre 
generella ändringar vilka enbart ger konsekvenser för den enskilde om denne inte handhar 
appartur på rätt sätt eller där det inte finns någon som i ett första läge kan utreda eller 
förvalta dödsbon. Sänkningen av avgift för omvårdnadsinsatser i hemtjänsten innebär i de 



 § 95 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde - KS-2022/313-2 Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde : Tjänsteutlåtande - Avgifter och tillämpningsregler inom socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta.pdf

Sida 4 av 5 

 
 

 

  

 
flesta fall inga förändringar för den enskilde eftersom maxtaxan träder in vid 9 timmar 
omvårdnadsinsatser per månad och vid  7,5 timmar serviceinsatser. Det är vanligt att  dessa 
insatser kombineras och det är den sammanlagda avgiften för insatserna som inte får 
överstiga maxtaxan.  
För kommunen innebär inte heller sänkningen av avgifterna för omvårdnadsinsatser lägre 
intäkter eftersom maxtaxan träder in i de flesta fall. 
 
Höjda avgifter innebär en marginell intäktshöjning för kommunen och handlar mer om 
principer att ta ut avgifter än någon större höjning av intäknter  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-04-14 
Riktlinje - Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta 
kommun 
Bilaga 1 Riktlinje – Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde i 
Knivsta kommun 
 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
Socialchef 
Administrativ chef 
Avgiftshandläggare 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Områdeschef utförare 
Områdeschef Myndighet 
Samtliga enhetschefer i Vård- och omsorgskontoret 
 
 
 
 
Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet påverkar indirekt barn då avgifter för kost tas ut av föräldrar till barn som vistas i 
korttidsboende LSS, eftermiddagstillsyn för barn över 12 år enligt LSS samt vistelse i 
kontaktfamilj enligt SoL och LSS. Avgift motsvarande underhållsstöd tas ut av föräldrar till 
barn upp till 18 år som tillfälligt får vård i annat hem än det egna; familjehem, HVB och 
stödboende. Motsvarande avgift tas även ut av föräldrar till barn under 18 år i bostad med 
särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9 § p. 8 
 
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 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 
Therese Burström 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-18 

Diarienummer 
KS-2022/202 

   
 

Kommunstyrelsen 

Revidering av regler för föreningsbidrag 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar dokumentet ”Regler för föreningsbidrag i Knivsta kommun”.  
Sammanfattning av ärendet 
Det föreslagna dokumentet för regler och rutiner för föreningsbidrag är en reviderad version 
av det tidigare dokumentet som reglerat kommunens föreningsstöd. Det nya dokumentet har 
kompletterats med en mer utförlig beskrivning av samtliga stöd, en ny utarbetad struktur 
samt några mindre och större justeringar av krav och regler för Knivsta kommuns 
föreningsstöd. Grundstödet blir obligatoriskt för bidragsberättigade föreningar, åldersspannet 
för bidragsberättigade medlemmar utökas till 0-25 år och ett ridsportsstöd införs. 
Sammantaget tydliggör dokumentet vilka former av föreningsstöd som kommunen 
tillhandahåller, vem som har rätt att ta del av föreningsstöden samt vilka krav och villkor som 
reglerar denna rätt.  
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-20 om dokumentet “Regler för föreningsbidrag” (KS-
2019/389). Sedan dess har Knivstas föreningsliv genomgått en rad förändringar i takt med 
Knivsta kommuns tillväxt vilket medfört att även nya förutsättningar och behov för 
kommunens föreningsbidrag uppstått. För att möta dessa behov och aktualisera regelverket 
efter den utveckling som skett har ett förslag på revideringar av bidragsreglerna tagits fram. 
De föreslagna revideringarna baserar sig på behov som under en löpande tid identifierats vid 
handläggning av bidragen och vid samtal med föreningarna i Knivsta. Dessutom har en 
omvärldsbevakning genomförts kring andra kommuners regler för föreningsbidrag därifrån en 
del inspiration hämtats till de nya reglerna. Ett exempel är Uppsala kommuns 
“kvalitetsbidrag” som inspirerat till de föreslagna ändringarna i grundstödet som presenteras 
under rubriken “övergripande förändringar i föreningsbidragen”. Föreslagna ändringar har 
även skickats på remiss till Knivsta föreningsråd som skickat ut dokumentet till sina 
medlemmar och samlat in synpunkter som förvaltningen tagit del av. Dokumentet har därför 
god förankring hos föreningslivet i Knivsta. Resultatet av de samlade ändringarna 
presenteras i det nya dokumentet “Regler för föreningsstöd i Knivsta kommun”. Under 
följande rubriker summeras de ändringar som tillkommit i detta dokument.  
Övergripande revideringar föreningsbidrag  

 Obligatoriskt grundstöd: Grundstödet blir obligatoriskt för alla bidragsberättigade 
föreningar att årligen söka för att få ta del av det resterande bidragsutbudet. Syftet är 
att möjliggöra en återkommande kontroll av att samtliga föreningar som beviljas 
bidrag fortfarande lever upp till kommunens krav samt en uppföljning av hur 
föreningarna arbetar med de globala hållbarhetsmålen. Bidraget villkoras därför med 
att föreningen skickar in av kommunen efterfrågade handlingar vid ansökan. 
Förändringen bedöms inte få några större konsekvenser för föreningarna eftersom de 
flesta redan i nuläget ansöker om grundstödet varje år.  
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 Ändrat åldersspann: Åldersspannet för bidragsberättigade barn-och ungdomar 

ändras från 5-25 år till 0-25 år. Ändringen görs utifrån önskemål som inkommit från 
föreningsrådets medlemsföreningar. Motiveringen är att det finns föreningar inom 
kommunens föreningsliv som bedriver verksamhet för unga från 3 år och som idag 
missgynnas av det rådande åldersspannet. Detta berör framförallt friluftsföreningarna 
som också på andra sätt missgynnas av bidragsreglernas utformning eftersom de 
ofta bedriver små grupper med föräldrar och barn i olika åldrar. Ändringen förväntas 
inte få några större fördelningsekonomiska konsekvenser i allmänhet eftersom 
barnen startar vid 5 års ålder som tidigast i de flesta andra föreningar.   
 

 Nytt bidrag – Ridsportsstöd: Bidragsformerna har utökats med ett särskilt stöd för 
föreningar som bedriver ridsportsverksamhet. Bakgrunden är att ridsportsföreningen 
Olunda Ryttarförening sedan 2013 årligen beviljats ett extra driftstöd till sin 
verksamhet och att förvaltningen med anledning av det gavs i uppdrag under 2021 att 
se över hur detta stöd kan göras mer allmänt för ridsportsföreningar och integreras 
bland de resterande föreningsbidragen. Sedan dess har en översyn av 
ridsportsföreningarnas behov i Knivsta kommun samt en omvärldsbevakning gjorts 
kring hur ridsportsfrågan hanteras inom andra kommuners. Översynen resulterade i 
bedömningen att behoven av särskilt driftstöd kvarstår inom Olunda Ryttarförening 
men att liknande behov även finns hos andra ridsportsföreningar i kommunen. 
Omvärldsbevakningen visade att de kommunala utredningar som gjorts kring 
ridsportsfrågan visat att ridsportsföreningar har särskilda behov eftersom 
verksamheten bedrivs på anläggningar som kräver mycket drift och underhåll och 
som ofta inte hanteras av kommunen. Därför har många kommuner valt att ge 
ridsportsföreningarna extra stöd, ofta via särskilda stöd till ridsportsföreningar. Med 
utgångspunkt i det föreslås därför införandet av ett särskilt ridsportsstöd inom Knivsta 
kommuns föreningsbidrag för att möjliggöra långsiktighet i ridsportsfrågan där 
samtliga ridsportsföreningar i Knivsta som uppfyller villkoren har en möjlighet att 
ansöka om stödet.  

  
 Utökat antal kategorier av föreningsstöd: En omjustering av bidragsstrukturen har 

genomförts där kategorierna för föreningsbidrag utökats från fyra (4) till fem (5) 
bidragskategorier. Tre bidrag (startstöd, anläggningsstöd, underhållsstöd och bidrag 
till föreningar som arbetar med funktionsvarierade) som i det tidigare dokumentet 
ingick i kategorin “bidrag till barn-och ungdomsföreningar” har nu flyttats över till den 
nya kategorin “föreningsgemensamma stöd” som innefattar bidrag som kan sökas av 
alla bidragsberättigade föreningar. Förändringen beräknas inte medföra några större 
fördelningsekonomiska konsekvenser eftersom den berör ett litet antal föreningar. 
 
De fem bidragskategorierna är nu:  
- (1) Bidrag till barn och ungdomsföreningar  
- (2) Bidrag till pensionärsföreningar  
- (3) Bidrag till bygdegårdsföreningar 
- (4) Bidrag till kulturarrangemang 
- (5) Föreningsgemensamma bidrag. 

  
 Reducerat antal bidragsformer pensionärsföreningar: Följande bidrag för 

pensionärsföreningar har tagits bort: större sammankomstbidrag, lokalhyresbidrag 
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och utrustningsbidrag. Motiveringen är att budgeten för denna föreningskategori är för 
liten för att det ska löna sig att fördela ut bidraget på fem (5) olika bidrag. Istället 
minskas antalet bidrag ner till två bidrag för pensionärsföreningar, (grundstöd och 
aktivitetsstöd), som gällande budget fördelas ut på. Bedömningen är att förändringen 
inte får några märkbara ekonomiska konsekvenser för berörda föreningar men att det 
underlättar administrationen för både förvaltning och föreningarna.  

  
 Revideringar struktur: Det nya dokumentet har fått en ny struktur för att skapa mer 

tydlighet och lättare navigering bland innehållet. Dokumentet består nu av följande 
delar: (1) Inledning (inkl. syfte och värdegrund), (2) Översikt Knivsta kommuns 
föreningsbidrag, (3) Kommunens krav för bidrag och lokaler, (4) Beskrivning av 
föreningsbidragen och (5) Ansökan och handläggning. Beskrivningarna av samtliga 
bidrag har även strukturerats upp utifrån rubrikerna “syfte”, “fördelning”, “villkor”, 
“handläggning” och “ansökningsperiod”.  
 

 Agenda 2030: En beskrivning av bidragsreglernas koppling till barnkonventionen och 
målen i Agenda 2030 har lagts till i det nya dokumentet. Nio (9) av de globala målen 
har särskilt valts ut som fokus för dokumentet och målområden för Knivstas 
föreningsliv. 
 

 Krav bidrag och lokalsubventioner: Skillnaden mellan “bidragsberättigade föreningar” 
och “övriga föreningar” har förtydligats både vad gäller krav och möjligheten att ta del 
av föreningsbidrag och lokalsubventioner. Kraven delas upp i generella krav och 
specifika krav där de generella kraven gäller för samtliga föreningar medan de 
specifika kraven endast gäller för bidragsberättigade barn-och ungdomsföreningar, 
pensionärsföreningar och bygdegårdsföreningar. De bidragsberättigade föreningarna 
berättigas till både bidrag och lokalsubventioner medan övriga föreningar endast har 
möjlighet att ta del av lokalsubventioner. Undantag gäller för bidragen arrangörsstöd, 
riskdelning, startstöd och bidrag till föreningar som arbetar med funktionsvarierade 
vilka även kan sökas av övriga föreningar och/eller kulturarrangörer.  
 

Specifika revideringar per bidrag  
  
Kategori 1: Stöd till barn-och ungdomsföreningar  
  
Grundstöd  
 
Tillagda punkter  
 

 Vid ansökan redovisar föreningen följande dokument:  
Verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, 
revisionsberättelse, bevis på medlemskap i riksorganisation, antal bidragsberättigade 
medlemmar, övriga dokument som specifikt efterfrågas vid ansökan (varierar från år 
till år). T.ex. hur föreningen arbetar med jämställdhet, rekrytering, ungdomsinflytande, 
utbildning m.m.    
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Aktivitetsstöd  
 
Tillagda punkter:  

 Vid sammankomster som är gemensamma för flera föreningar får varje förening 
endast redovisa sina egna medlemmar som deltagare.    

 Personer som deltar i aktiviteten för att prova på får i rekryteringssyfte räknas som en 
bidragsberättigad deltagare så länge övriga villkor är uppfyllda.    

  
Ändrade punkter:  

 Antal bidragsberättigade tillfällen  
- Innan: Föreningen har genomfört minst 10 bidragsberättigade aktivitetstillfällen under 

en termin.   
- Efter: Föreningen har genomfört minst 5 bidragsberättigade aktivitetstillfällen under 

en termin. OBS: Om föreningen genomfört färre än 5 aktivitetstillfällen under en 
termin men totalt minst 10 aktiviteter under ett år får föreningen tillgodoräkna 
aktiviteterna från föregående termin vid nästa ansökan om aktivitetsstöd.    

  
 Kravet på antal deltagare vid bidragsberättigat aktivitetstillfälle. 
- Innan: Omfattar minst fem (5) bidragsberättigade medlemmar i åldern 0-25 år.  
- Efter: Omfattar minst tre (3) bidragsberättigade medlemmar i åldern 0-25 år.  

 
Projekt-och lovstödet  
  
Tillagda punkter: 
 

 Projekt och lovstödet har kompletterats med en definition av begreppen “projekt” och 
“lovaktiviteter” samt nya villkor. Se tillagda villkor:  
 
Projektet ska…   

- Ha en tydlig start och sluttid, ha ett tydligt mål, ha en definierad budget, ha en 
projektledare och vara praktiskt genomförbart.  
 
Lovaktiviteten ska...  

- Ha en eller flera ledare närvarande, kostnadsfri att delta vid, genomföras så att barn 
med olika förkunskaper och behov kan delta och känner sig välkomna.    

- Om föreningen beviljas stöd ska det framgå tydligt i all marknadsföring att 
verksamheten stöds av Knivsta kommun. Det görs genom texten ”Med stöd från 
Knivsta kommun”, samt Knivsta kommuns logotyp.    

  
 Gällande fördelning av stödet har reglerna även kompletterats med att 

handläggningen av stödet grundas på en helhetsbedömning av ansökan och dess 
koppling till bidragets mål och prioriteringar. För lovaktiviteter beräknas stödet även 
utifrån antal timmar, antal ledare och materialkostnader för aktiviteten.  

  
Ändrade punkter  

 Ansökningsperiod.  
- Innan: 15/2-31/10  
- Efter: 5/1 - 15/11.    
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Ledarutbildningsstödet:  
  
Tillagda punkter:  

 Fördelning: Vid godkänd ansökan kan föreningen få stöd för upp till 75 % av 
redovisade kostnader.  
 Villkor: Genomförd utbildning är i huvudsak inriktad mot ledare inom barn-och 
ungdomsverksamhet och kan kopplas till föreningens verksamhet.    

  
Ändrade punkter:  

 Ansökningsdag  
- Innan: Ansökan skickas till kommunen senast 2 månader efter avslutad utbildning.  
- Efter: Ansökan skickas till kommunen senast 3 månader efter avslutad utbildning.    

 
 Ansökningsperiod.  
- Innan: 15/2-31/10  
- Efter: 5/1 - 15/11.    

 
 Utbildning:   
- Innan: Genomförd utbildning anordnade av riks-, region- eller distriktsorganisation 

alternativt lokal förening.  
- Efter: Genomförd utbildning arrangerades av en riks-, region- eller 

distriktsorganisation alternativt en lokal förening eller ett relevant företag.   
 
Ridsportsstödet 
Helt nytt stöd 
  
Kategori 2: Stöd till pensionärsföreningar:  
  
Grundstöd  
Tillagda punkter  

 Vid ansökan redovisar föreningen följande dokument: Verksamhetsberättelse, 
årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, bevis på medlemskap 
i riksorganisation, antal bidragsberättigade medlemmar, övriga dokument som 
specifikt efterfrågas vid ansökan (varierar från år till år). T.ex. hur föreningen arbetar 
med jämställdhet, rekrytering, utbildning m.m.    
  

Ändrade punkter:  
 Fördelning av bidraget  
- Innan: Bidrag kan utgå med 1000 kronor plus högst 15 kronor per bidragsberättigad 

medlem, dock högst 15 000 kronor per förening.  
- Efter: Stödet beräknas utifrån antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen där 

föreningarna ges en bestämd summa per medlem.   
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Aktivitetsstöd  
  
Tillagda punkter:  

 Fördelning av bidraget  
- Innan: Bidrag kan utgå med högst 35 kronor per sammankomst för här angivna typer 

av sammankomster:  
- Efter: Stödet beräknas utifrån antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen där 

föreningarna ges en bestämd summa per medlem.  
  
Ändrade punkter   

 Villkor för antal deltagare per bidragsberättigad aktivitet.  
- Innan: Omfattar minst 10 bidragsberättigade deltagare.  
- Efter: Omfattar minst 5 bidragsberättigade deltagare.  

  
Borttagna punkter:  

 Sammankomsten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, 
medlemsmöte, eller motsvarande.  

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

  
Kategori 3: Bygdegårdsföreningar  
  
Grundstöd  
  
Tillagda punkter  

 Vid ansökan redovisar föreningen följande dokument: Verksamhetsberättelse, 
årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, bevis på medlemskap i 
riksorganisation, antal bidragsberättigade medlemmar, övriga dokument som specifikt 
efterfrågas vid ansökan (varierar från år till år). T.ex. hur föreningen arbetar med 
jämställdhet, rekrytering, ungdomsinflytande, utbildning m.m.    

  
Ändrade punkter   

 Fördelning av bidrag:  
- Innan: 50% grundbidrag fördelas lika mellan bygdegårdarna  
- Efter: Stödet delas upp lika mellan alla bidragsberättigade 

bygdegårdsföreningar.  
  
Aktivitetsstöd  
  
Ändrade punkter   

 Fördelning av bidrag: 
- Innan: 50% aktivitetsbidrag fördelas per aktivitet i egen eller annans regi  
- Efter: Stödet baserar sig på antalet genomförda aktiviteter där ett visst belopp 

ges för varje bidragsberättigat aktivitetstillfälle.    
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Kategori 4: Kulturföreningar  
 
Stöd till kulturen i Knivsta förtydligas och fördelas inom tre bidragsformer. Arrangörsstöd, 
Riskdelning och Konsertkarusellen. Samtliga är aktiva bidragsformer redan idag och denna 
revidering innebär endast mindre förtydliganden kring ansökningsförfaranden och behörighet 
samt att stöden läggs till i de samlade bidragsreglerna.  
 
Kategori 5: Föreningsgemensamma stöd  
  
Startstöd 
 
Tillagda punkter: 
- Föreningen har genomfört ett konstituerande årsmöte, har antagit stadgar samt 
upprättat en budget och en verksamhetsplan för det första året.  
 
Anläggningsstöd  
 
Ändrade punkter:  

 Beskrivning av driftkostnader  
- Innan: Driftskostnader avser kostnader förknippade med anläggningen/fastigheten 

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

- Efter: Driftskostnader avser löpande och återkommande kostnader för drift av 
anläggningen. En tydlig skillnad görs mellan anläggningskostnader och 
verksamhetskostnader där giltiga driftkostnader ska vara tydligt kopplade till 
anläggningen. Exempel giltiga driftkostnader: Lokalhyra, el, vatten, försäkringar, 
snöröjning, sophämtning och slamtömning, bredband, låneränta för fastighet, 
leasing, mindre reparationer (t.ex. service av maskiner) och förbrukningskostnader 
(t.ex. sand och gräsfrö). Exempel ej giltiga driftkostnader: Personal, större underhåll, 
investeringar och nyinköp samt kostnader som är tydligt kopplade till föreningens 
verksamhet snarare än drift av anläggningen.  

  
 Beskrivning av nyttjanderätt  
- Innan: För att anläggningen ska betraktas som godkänd krävs att föreningen äger 

anläggningen eller har nyttjanderätt som kan betraktas som långsiktig.  
 Efter: Föreningen äger anläggningen eller har en nyttjanderätt som kan betraktas 

som långsiktig. En långsiktig nyttjanderätt ska gälla för minst 3 år. För att beviljas 
bidrag måste kontraktets återstående giltighetstid vara minst 1 år från 
ansökningsperiodens slut.  

  
 Ansökningsperiod  
- Innan: 1/12-15/2.  
- Efter: 1/12-25/2.  
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Underhållsstöd 
  
Tillagda punkter  

 Ansökan kan göras efter avslutad insats eller inför insatser som kräver 
investeringsmedel.  

 I ansökan bifogas en budget där eventuella externa finansiärer eller bidragsgivare 
redovisas.   

 Insatsen har genomförts max 1 år innan inskickad ansökan eller kommer att påbörjas 
inom max 18 månader.    
 

Ändrade punkter  
 Prioriteringsordning  
- Innan: Prioriteringsordning: 1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet 2. 

Insatser som ökar tillgänglighet och jämställdhet 3. Insatser som innebär att negativ 
miljöpåverkan minskas.  

- Efter: Vid handläggning av stödet prioriterar kommunen i första hand ansökningar 
som skickas in inför en planerad insats och i andra hand åtgärder som redan 
genomförts. Bland dessa ansökningar prioriterar kommunen enligt följande 
ordning: 1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet. 2. Insatser som ökar 
tillgänglighet och jämställdhet. 3. Insatser som innebär att negativ miljöpåverkan 
minskas. 4. Nyinköp och investeringar som underlättar drift och underhåll av 
anläggning. 5. Övriga insatser som ökar trivsel eller funktionalitet på anläggningen.  

  
Bidrag till föreningar som arbetar med funktionsvarierade  
Inga revideringar av innehåll.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Det allmänna ridsportsstödet finansieras av 200 000 kr ur befintlig budget genom att det 
extra driftstödet på 200 000 kr flyttas över till det allmänna ridsportsstödet. Utöver detta 
behöver budgeten utökas med 150 000 kr i samband med införandet av ridsportsstödet 
eftersom fler föreningar kommer att kunna ta del av det nya stödet. Införandet av 
ridsportstödet förväntas gynna de ridsportsföreningar som idag inte får något extra bidrag 
utöver de ordinarie bidragen.  
 
Utöver ridsportsstödet innebär revideringen av bidragsreglerna inga ekonomiska förändringar 
för budgeten för föreningsstöd. Analysen är att de föreslagna revideringarna inte heller 
innebär några större fördelningsekonomiska förändringar för fördelningen 
av föreningsbidragen som helhet men att de kan medföra mindre förändringar för specifika 
bidrag. Dessa ekonomiska konsekvenser har presenterats i samband med beskrivningarna 
under rubrikerna “övergripande förändringar av föreningsbidragen” och “specifika 
förändringar per bidrag.”  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklista. 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Föreningsbidrag kan sökas av barn-och ungdomsföreningar i Knivsta kommun. Därmed 
påverkas barn även av att bidragsreglerna för föreningar revideras. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Revideringen av reglerna har gjorts med hänsyn till barnens bästa utifrån flera perspektiv. 
Dels föreslås flera av ändringarna utifrån syftet att möta uppmärksammade behov hos barn-
och ungdomsföreningar för att de ska ges förutsättningar att bedriva en god verksamhet för 
barn i kommunen, dels är målet även att skapa tydlighet och fler verktyg för att försäkra att 
kommunens föreningsbidrag går till föreningar som bedriver en trygg och säker verksamhet 
för barnen. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
De föreslagna förändringarna i det nya dokumentet kan framförallt medföra 
fördelningsekonomiska konsekvenser av bidragen mellan olika föreningar (se beskrivning 
under ekonomisk konsekvensanalys). Fördelningen av bidragen kan till viss del betraktas 
som en intressekonflikt mellan olika fritidsverksamheter för barn-och unga men eftersom 
konsekvenserna av de föreslagna ändringarna bedöms bli små betraktas detta inte som ett 
större problem vid denna revidering.  
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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1. INLEDNING  

 
 

Knivsta är en modern och kunskapsintensiv kommun mitt i tillväxtregionen Stockholm-

Uppsala. Kommunen har en stadig tillväxt och många människor lockas hit på grund av det 

attraktiva läget med närhet till både stad och vacker natur. I Knivsta ska alla invånare kunna 

vara, verka och växa, vilket beskrivs i kommunens kultur och fritidspolitiska program.  

 

• Med vara vill kommunen erbjuda välkomnande mötesplatser där alla kan vara – i både 

centralort och på landsbygden.   

 

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

delta – spontant, planerat, inom kultur eller fritid, på egen hand eller tillsammans med 

andra.  

 

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

attraktiv närmiljö som gör att fler väljer att flytta hit, vilket leder till att kommunen växer.  

 

Alla i vår kommun har rätt att vara, verka och växa på sin fritid - i egen takt och utifrån 

intresse.   

 

För att förverkliga dessa mål är ett aktivt och levande föreningsliv en avgörande 

förutsättning. Genom ett rikt föreningsliv skapas ett levande kulturliv, en meningsfull och 

aktiv fritid samt ökad delaktighet och identitet. I Knivsta är föreningslivet starkt och 

livskraftigt. Tack vare ett stort ideellt engagemang erbjuds invånarna dagligen ett brett 

utbud av aktiviteter som bedrivs av aktiva föreningar i kommunen. Föreningslivet är därför 

av stor betydelse för social hållbarhet och utveckling i det växande Knivsta.  
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1.1.  SYFTE OCH VÄRDEGRUND 

 

SYFTE 

Eftersom ett välmående föreningsliv är en viktig del av en välmående kommun vill Knivsta 

kommun bidra till att stötta föreningarna i Knivsta. Därför arbetar kommunen aktivt med 

föreningslivet och erbjuder olika former av stöd och insatser för att understödja 

föreningarnas förutsättningar att kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Viktiga delar är 

bland annat samverkan, kommunikation och ekonomiskt stöd. 

I detta dokument regleras kommunens villkor för det ekonomiska stödet i form av 

lokalsubventioner och föreningsbidrag. Bestämmelser kring lokalsubventioner kompletteras 

även med dokumentet ”Prislista Knivsta kommuns bokningsbara lokaler”.  

VÄRDEGRUND 

Knivsta kommuns ekonomiska stöd vilar på kraven att alla föreningar ska vara goda 

förebilder och arbeta för allas lika värde och för att motverka diskriminering, användandet 

av våld, alkohol och droger. Stödet ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga 

principer. Besluten ska utgå från tillit och följas upp utifrån överenskommelsens principer 

om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn.  

 

Föreningsbidragen bygger på barnkonventionen och är utformade för att bidra till 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030. En hållbar utveckling ska möta dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter. Knivsta kommun och Knivstas föreningar 

kan tillsammans bidra till en sådan utveckling genom att bedriva hållbara verksamheter, göra 

medvetna val och arbeta strategiskt mot de globala hållbarhetsmålen. Följande 

hållbarhetsmål utgör fokus för de föreningsbidrag som presenteras i detta dokument: 

 

  

  

Sammantaget innebär det att föreningar som tar del av föreningsbidragen ska vara goda 

förebilder och ska arbeta för en god hälsa, jämställda miljöer och för att motverka 

diskriminering och ojämlikhet. Föreningsbidragen ska även bidra till att uppmuntra hållbara 

initiativ och lösningar samt möjliggöra verksamheter för alla.   
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1.2.  OM DOKUMENTET 

 
Detta dokument behandlar regler och riktlinjer för föreningsstöd i Knivsta kommun. 

Dokumentet inleds med en översikt av tillgängliga bidragsformer och ansökningsperioder 

som sedan följs av ett avsnitt med allmänna villkor där generella krav och bestämmelser för 

erhålla ekonomiskt föreningsstöd från kommunen framgår. Därefter presenteras samtliga 

bidrag i tur och ordning i dokumentets längsta avsnitt innan dokumentet slutligen avslutas 

med instruktioner för ansökan och en beskrivning av bidragsprocessen från ansökan till 

utbetalning. Se innehållsförteckningen på s.1 för att enklare navigera i dokumentet.  

 

Alla bestämmelser i detta dokument är fastställt av kommunstyrelsen.  

 

Bidragen handläggs av kultur- och fritidsförvaltningen enligt delegationsordningen.  
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2. ÖVERSIKT KNIVSTA KOMMUNS FÖRENINGSBIDRAG 

 
Knivsta kommun ger föreningsstöd till bidragsberättigade föreningar (se beskrivning s.7-9).  

Föreningsstöden kan delas in i 5 kategorier: 

 

1. Stöd till barn-och ungdomsföreningar 

2. Stöd till pensionärsföreningar 

3. Stöd till bygdegårdsföreningar 

4. Stöd till kulturarrangemang 

5. Föreningsgemensamma stöd 

 

Se summering av samtliga stöd och ansökningstider nedan: 

  
 Kategori                                Stödform                         Ansökningsperiod 

Bidrag till barn-och 
ungdomsföreningar 

Grundstöd 
Aktivitetsstöd 
Ledarutbildningsstöd 
Projekt- och lovstöd 

15/2-1/5  
15/1-25/2 och 1/7-25/8  
15/2-31/10  
15/1-15/11  

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

Grundstöd 
Aktivitetsstöd 

15/1-1/3  
15/1-1/3 och 1/7-1/9  

Bidrag till 
bygdegårdsföreningar 

Grundstöd 
Aktivitetsstöd 

15/3-1/5  
25/8-1/10  

Bidrag till 
kulturarrangemang 

Arrangörsstöd 
Riskdelning 
Konsertkarusellen 

 1/1-31/1, 1/8-31/8  
Löpande under året  
1/4-15/5  

Föreningsgemensamma 
bidrag 

Underhållsstöd 
Funktionsstöd 
Anläggningsstöd 
Startstöd 

15/2-31/10  
15/2-31/10  
1/12-25/2  
15/2-31/10  
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3. KOMMUNENS KRAV FÖR BIDRAG OCH LOKALER  

 
I detta avsnitt presenteras de krav som Knivsta kommun ställer på föreningar för att ta del av 

kommunens lokaler och bidrag. Kraven är uppdelade i generella och specifika krav och gäller 

som följande: 

  

Bidragsformerna är anpassade för föreningar inom kategorierna barn och ungdom, 

pensionär och bygdegård. Dessa föreningar behöver uppfylla både de generella kraven och 

särskilda kraven för att räknas som bidragsberättigade föreningar och därmed berättigas till 

både bidrag och lokalsubventioner. 

  

Det finns även andra ideella föreningar i Knivsta. Dessa räknas som övriga föreningar. För att 

räknas som en övrig förening behöver endast de generella kraven vara uppfyllda. Dessa 

föreningar är ej berättigade till bidrag men kan ha rätt till exempelvis stöd genom 

lokalsubventioner i kommunens anläggningar.  

  

OBS! Undantag gäller för bidragsformerna Arrangörsstöd och Riskdelning där både 

kulturföreningar och fria kulturaktörer i Knivsta är berättigade att söka bidrag, 

funktionsstödet som även kan sökas av övriga föreningar samt startstödet som kan sökas av 

nybildade föreningar som uppfyller villkoren för bidraget. Läs mer om villkoren för dessa 

under beskrivningen av stöden. 

  

Se de generella och specifika kraven nedan.  

 

 3.1. GENERELLA KRAV 
 

 
 
 
 
 

De generella kraven gäller för samtliga föreningar som vill ta del av kommunens lokaler och 
bidrag. 
  

 Föreningen är en ideell förening som är registrerad hos Skatteverket med ett 

organisationsnummer som visar detta.  

 Föreningen har av årsmötet beslutade stadgar.   

 Föreningen har en av årsmötet demokratiskt vald styrelse.  

 Föreningen har utsedda revisorer.   

 Föreningen har ett plus/- bankgiro registrerat i föreningens namn.  

 Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer, följer svensk lagstiftning 

och är förenlig med principen om alla människors lika värde och icke diskriminering.   
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 Föreningen har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Knivsta kommun eller 

kompletterar det lokala utbudet i Knivsta. Har föreningen ej sitt säte i Knivsta får 

bidrag endast sökas för de bidragsberättigade medlemmar som är skrivna i Knivsta.  

 Föreningen är inte en elevförening, frivillig försvarsorganisation, studieförbund eller 

organisation vars uppgift det är att tillvarata sina medlemmars fackliga eller 

ekonomiska intressen.  

 

3.2.  SPECIFIKA KRAV  

De specifika kraven gäller för föreningar som tar del av kommunens föreningsbidrag – de 

bidragsberättigade föreningarna – och presenteras utifrån respektive kategori av 

bidragsberättigad förening.           

  Barn-och ungdomsföreningar 
 

1. Föreningen är ansluten till, och godkänd av, riks-, region- eller distriktsförbund och 

följer förbundets antagna anvisningar.  

2. Föreningens verksamhet bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö.   

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

medlemmar. Följande gäller för bidragsberättigade medlemmar:  

 Är i åldern 0-25 år.  

 Har betalt föreningens medlemsavgift och finns upptagen i föreningens 

medlemsförteckning.   

 Deltar regelbundet och aktivt i föreningens verksamhet.  

  

4. Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. Följande gäller 

för bidragsberättigade aktivitetstillfällen:  

 Genomförs av bidragsberättigad förening.  

 Omfattar minst fem (5) bidragsberättigade medlemmar i åldern 0-25 år. 

Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.   

 Omfattar minst 60 minuter inkl. omklädning och annan gemensam 

förberedelse.   

 Ledare är närvarande under aktivitetstillfället, tar närvaro och håller i någon 

form av inledande samling, instruktion samt gemensam avslutning.   

 Obs: Av föreningen arrangerade entrébelagda tävlingar, evenemang såsom 

bingo, danser, basarer eller liknande räknas inte som bidragsberättigat 

aktivitetstillfälle. Inte heller deltagande i avgiftsbelagd studiecirkel.   

 
5. Föreningen måste årligen ansöka om grundstöd för barn-och ungdomsföreningar för 

att förnya sin ställning som bidragsberättigad förening.   
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Pensionärsförening 

 

1. Föreningen är ansluten till, och godkänd av, riksorganisation och följer förbundets 

antagna anvisningar.  

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

medlemmar. Pensionär som betalt medlemsavgift för innevarande år räknas som 

bidragsberättigad medlem.  

3. Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. Följande krav 

gäller för ett bidragsberättigat aktivitetstillfälle:  

 Anordnas av ansökande förening.  

 Omfattar minst 5 bidragsberättigade medlemmar deltagare.  

 Pågår minst en timme.  

 Erhåller ej bidrag på annat sätt eller anordnas i inkomstbringande syfte. 

4. Föreningen måste årligen ansöka om grundstöd för pensionärsföreningar för att 

förnya sin ställning som bidragsberättigad förening.  

Bygdegårdsförening 

 

1. Föreningen är ansluten till, och godkänd av, Bygdegårdarnas Riksförbund och följer 

förbundets antagna anvisningar.  

2. Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. Följande krav 

gäller för ett bidragsberättigat aktivitetstillfälle:  

 Aktiviteten anordnas i bygdegårdens regi, annan föreningars regi, kyrkans 

eller andra samfunds regi. Privata fester räknas inte som en bidragsberättigad 

aktivitet. 

3. Bygdegårdsföreningen hyr ut sina lokaler till privatpersoner, organisationer, 

föreningar och företag efter fastställda normer. 

4. Föreningen måste årligen ansöka om grundstöd för bygdegårdsföreningar för att 

förnya sin ställning som bidragsberättigad förening. 

 

3.3. NY FÖRENING  

 

Funderar du på att starta en ny förening? Hör gärna av dig till kommunens 

föreningsutvecklare som kan berätta mer och ge tips och stöd.   

 

För att räknas som en bidragsberättigad förening eller övrig förening hos Knivsta kommun 

behöver en ansökan skickas in till kommunen där föreningen visar att angivna villkor är 

uppfyllda. Nystartade föreningar kan ansöka om startbidrag i samband med bildandet. För 



 § 96 Revidering av regler för föreningsbidrag - KS-2022/202-1 Revidering av regler för föreningsbidrag : Förslag på reviderade bidragsregler

 
 

10 
 

att få ta del av övriga bidrag samt lokalsubventioner behöver verksamheten först bedrivas i 

sex månader. Ansök och läs mer på Knivsta.se.  

4. BESKRIVNING AV FÖRENINGSBIDRAGEN  

 

BARN-OCH UNGDOMSFÖRENINGAR  

 

GRUNDSTÖD  

 

Syfte 

Grundstödet är ett verksamhetsstöd som årligen ska sökas av alla bidragsberättigade barn-

och ungdomsföreningar. Syftet med stödet är att genom en årlig uppföljning dels att 

säkerställa att de bidragsberättigade föreningarna fortsätter leva upp till kommunens krav, 

dels följa upp hur föreningarna arbetar med frågor kopplat till hållbara föreningsmiljöer och 

Agenda 2030. 

 

Fördelning.  

Stödet baserar sig på antalet medlemmar mellan 0–25 år där föreningarna ges en bestämd 

summa per bidragsberättigad medlem.  

 

Villkor 

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening. 

 Vid ansökan redovisar föreningen följande dokument: 

- Verksamhetsberättelse 

- Årsmötesprotokoll 

- Ekonomisk redovisning 

- Revisionsberättelse 

- Bevis på medlemskap i riksorganisation 

- Antal bidragsberättigade medlemmar  

- Övriga dokument som specifikt efterfrågas vid ansökan (varierar från år till 

år). T.ex. hur föreningen arbetar med jämställdhet, rekrytering, 

ungdomsinflytande, utbildning m.m.   

 

Handläggning  

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.  

 

Ansökningsperiod  

15/2-1/5 
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AKTIVITETSSTÖD   

 

Syfte  

Syftet med aktivitetsstödet är att stimulera föreningsaktiviteter för barn-och unga i Knivsta 

kommun.   
 

Fördelning  

Stödet baserar sig på antalet bidragsberättigade medlemmar (0-25 år) som deltagit i 

föreningens aktiviteter under föregående termin. Ett visst belopp ges för varje 

bidragsberättigad deltagare per bidragsberättigat aktivitetstillfälle, se definition under 

avsnitt 3.2. Specifika krav för bidragsberättigade barn-och ungdomsföreningar s.8.  

  

Villkor   

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening.  

 Föreningen har genomfört minst 10 bidragsberättigade aktivitetstillfällen under en 

termin. OBS: Om föreningen genomfört färre än 10 aktivitetstillfällen under en 

termin men totalt minst 20 aktiviteter under ett år får föreningen tillgodoräkna 

aktiviteterna från föregående termin vid nästa ansökan om aktivitetsstöd.   

 Vid sammankomster som är gemensamma för flera föreningar får varje förening 

endast redovisa sina egna medlemmar som deltagare.   

 Personer som deltar i aktiviteten för att prova på får i rekryteringssyfte räknas som 

en bidragsberättigad deltagare så länge övriga villkor är uppfyllda.   

 

Handläggning 
Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod 
 

Ansökningsperiod 

Stödet ges för aktiviteter anordnade under föregående termin och kan sökas två gånger/år. 

 Hösttermin (1 januari - 30 juni): Kan sökas mellan 15/1-25/2. 
 Vårtermin (31 juli – 31 december): Kan sökas mellan 1/7-25/8  
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PROJEKT OCH LOVSTÖD  

 
Syfte   

Projekt- och lovstödet är ett stöd som syftar att uppmuntra och möjliggöra föreningsdrivna 

projekt och aktiviteter som vidgar och kompletterar den ordinarie verksamheten. Ändamålet 

är utveckling, breddning och medlemsförvärv inom föreningslivet.  

   

Fördelning   

Handläggningen av stödet grundas på en helhetsbedömning av ansökan och dess koppling 

till bidragets mål och prioriteringar, se rutan nedan. För lovaktiviteter beräknas stödet även 

utifrån antal timmar, antal ledare och materialkostnader för aktiviteten.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utöver ekonomiskt stöd kan stöd även ges i form av rådgivning, lokalsubventioner och/eller 

marknadsföring.  

 

Villkor:    

Projekt och lovaktiviteter definieras enligt följande:  

 Projekt: Ett projekt är ett tillfälligt arbete med en definierad start- och sluttid samt ett 

tydligt mål. Målet med projektet väljer föreningen själv men insatsen ska gå utanför 

den ordinarie verksamheten och ha som syfte att bredda föreningens verksamhet.   

 Lovaktiviteter: Lovaktiviteter innefattar aktiviteter som genomförs för barn-och unga 

under något av skolloven. Med skolloven avses Knivsta kommuns fastställda skollov. 

Exempel kan vara prova-på-aktiviteter, öppet hus eller läger för allmänheten.  

  

Följande villkor gäller för stödet:  

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening.   

  

Projekt: Projektet ska…   

 Ha en tydlig start och sluttid    

 Ha ett tydligt mål   

 Ha en definierad budget   

 Ha en projektledare   

 Gå utanför föreningens ordinarie verksamhet och/eller ha som syfte att bredda den  

Prioriteringar:  

 Jämställdhet 

 Hållbarhet 

 Integration 

 Funktionsvarierades möjlighet till deltagande 

 Samarrangemang mellan föreningar  

 Möjlighet för många att delta 
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     ordinarie verksamheten   

 Vara praktiskt genomförbart   

  

Lovaktiviteter: Aktiviteten ska:   

 Rikta sig mot allmänheten och i huvudsak barn och unga i Knivsta kommun  

 Ha en eller flera ledare närvarande  

 Deltagande ska vara kostnadsfritt  

 Genomföras så att barn med olika förkunskaper och behov kan delta och känner sig 

välkomna.   

 Om föreningen beviljas stöd ska det framgå tydligt i all marknadsföring att 

verksamheten stöds av Knivsta kommun. Det görs genom texten ”Med stöd från 

Knivsta kommun”, samt Knivsta kommuns logotyp.   

   

Handläggning  
Handläggningen sker löpande.    

 

Ansökningsperiod   
5/1 - 15/11.   
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LEDARUTBILDNINGSSTÖD 

 

Syfte  

Ledarutbildningsstödet finns för att underlätta för föreningar att utbilda ledare till sin 

verksamhet genom att täcka delar av föreningens kostnader för genomförda 

ledarutbildningar.   

  

Fördelning  

I ansökan redovisas kostnaderna för genomförd utbildning. Stödet kan sökas för en eller 

flera personer per utbildning. Vid godkänd ansökan kan föreningen få stöd för upp till 75 % 

av redovisade kostnader.  

  

Villkor:    

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening.  

 Genomförd utbildning arrangerades av en riks-, region- eller distriktsorganisation 

alternativt en lokal förening eller ett relevant företag.   

 Genomförd utbildning är i huvudsak inriktad mot ledare inom barn-och 

ungdomsverksamhet och kan kopplas till föreningens verksamhet.   

 Den person som genomfört utbildningen måste vara minst 13 år och inneha eller 

förväntas få ledaruppdrag i föreningen.  

 Ansökan skickas till kommunen senast 3 månader efter avslutad utbildning.   

  

Handläggning  

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.  

  

Ansökningsperiod   

Stödet kan sökas mellan 15/2-31/10.   
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PENSIONÄRSFÖRENINGAR   

 

GRUNDSTÖD  

 
Syfte  

Grundstödet är ett verksamhetsstöd som årligen ska sökas av alla bidragsberättigade 

pensionärsföreningar. Syftet med stödet är att genom en årlig uppföljning dels säkerställa att 

de bidragsberättigade föreningarna fortsätter leva upp till kommunens krav för kommunalt 

föreningsstöd, dels följa upp hur föreningarna arbetar med frågor kopplat till hållbara 

föreningsmiljöer och Agenda 2030. 

  

Fördelning  

Stödet beräknas utifrån antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen där 

föreningarna ges en bestämd summa per medlem. Med bidragsberättigade medlemmar 

avses pensionärer som betalt medlemsavgiften under innevarande år.     

 

Villkor  

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad pensionärsförening.  

 Vid ansökan redovisar föreningen följande dokument: 

- Verksamhetsberättelse 

- Årsmötesprotokoll 

- Ekonomisk redovisning 

- Revisionsberättelse 

- Bevis på medlemskap i riksorganisation 

- Antal bidragsberättigade medlemmar  

- Övriga dokument som specifikt efterfrågas vid ansökan (varierar från år till 

år). T.ex. hur föreningen arbetar med jämställdhet, rekrytering, inflytande, 

utbildning m.m.    

  

Handläggning  

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.   

  

Ansökningsperiod   

15/1 - 1/3   
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AKTIVITETSSTÖD   

 

Syfte  

Syftet med aktivitetsstödet är att stimulera föreningsaktiviteter för pensionärer i Knivsta 

kommun.   

  

Fördelning  

Stödet baserar sig på antalet bidragsberättigade medlemmar (pensionärer med betald 

medlemsavgift) som deltagit i föreningens aktiviteter under föregående termin. Ett visst 

belopp ges för varje bidragsberättigad deltagare per bidragsberättigat aktivitetstillfälle, se 

definition under villkor.   

  

Villkor:   

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad pensionärsförening.   

  

Följande krav gäller för ett bidragsberättigat aktivitetstillfälle:  

 Anordnas av ansökande förening.  

 Omfattar minst 5 bidragsberättigade medlemmar deltagare.  

 Pågår minst en timme.  

 Erhåller ej bidrag på annat sätt eller anordnas i inkomstbringande syfte. Se ex. 

nedan:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handläggning  

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.   

  

Ansökningsperiod   

Stödet ges för aktiviteter anordnade under föregående termin och kan sökas två gånger/år.  

  

 Hösttermin (1/1 - 30/6): Kan sökas mellan 15/1-1/3.  

 Vårtermin (31/7 – 31/12): Kan sökas mellan 1/7-1/9.  

  

Exempel på bidragsberättigade aktiviteter 
 
1. Sällskapsspel  
 

2. Idrotts- och motionsverksamhet   
 

3. Hobbyaktiviteter  
    – Sömnad, sång, teatergrupper. 
 

4. Styrelse-, kommitté- och arbetsgruppsmöten.  

 

 

Exempel på ej bidragsberättigade aktiviteter 
 
1. Entrébelagd tävling 
 

2. Kommersiella arrangemang, 
   - T.ex. danser, basarer, bingo i   
      inkomstbringande syfte m.m. 
 
3. Avgiftsbelagd studiecirkel 
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BYGDEGÅRDSFÖRENINGAR   

 

GRUNDSTÖD   

 
Syfte  

Grundstödet är ett verksamhetsstöd som årligen ska sökas av alla bidragsberättigade 

bygdegårdsföreningar. Syftet med stödet är att genom en årlig uppföljning dels säkerställa 

att de bidragsberättigade föreningarna fortsätter leva upp till kommunens krav för 

kommunalt föreningsstöd, dels följa upp hur föreningarna arbetar med frågor kopplat till 

hållbara föreningsmiljöer och Agenda 2030. 

  

Fördelning   

Stödet delas upp lika mellan alla bidragsberättigade bygdegårdsföreningar.   

 

Villkor 

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad bygdegårdsförening.  

 Vid ansökan redovisar föreningen följande dokument: 

- Verksamhetsberättelse 

- Årsmötesprotokoll 

- Ekonomisk redovisning 

- Revisionsberättelse 

- Bevis på medlemskap i riksorganisation 

- Antal bidragsberättigade medlemmar  

- Övriga dokument som specifikt efterfrågas vid ansökan (varierar från år till 

år). T.ex. hur föreningen arbetar med jämställdhet, rekrytering, inflytande, 

utbildning m.m.    

 

Handläggning 

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.  

 

Ansökningsperiod  

15/1 - 1/3  
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AKTIVITETSSTÖD   

  

Syfte 

Syftet med aktivitetsstödet är att främja föreningsaktiviteter i bygdegårdarna i tätort och på 

landsbygd i Knivsta kommun.  

 

Fördelning 

Stödet baserar sig på antalet genomförda aktivitetstillfällen där ett visst belopp ges för varje 

bidragsberättigat aktivitetstillfälle. (Se definition under villkor).   

 

Villkor:  

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad bygdegårdsförening. 

 

Följande krav gäller för ett bidragsberättigat aktivitetstillfälle: 

 Aktiviteten anordnas i bygdegårdens regi, annan föreningars regi, kyrkans eller andra 

samfunds regi. Privata fester räknas inte som en bidragsberättigad aktivitet. 

 

 
Handläggning 

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.  

 

Ansökningsperiod  

Stödet gäller för aktiviteter anordnade under föregående verksamhetsår (1/9 – 31/8) och 

kan sökas mellan 25/8-1/10. 
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KULTURFÖRENINGAR  

  

ARRANGÖRSSTÖD  

  
Syfte  
I Knivsta kommun ska det erbjudas kulturaktiviteter som riktar sig till människor i alla åldrar 
och i olika skeden av livet. Ambitionen är att det finns möjlighet att ta del av kulturprogram 
av olika utövare. Bland arrangörerna finns flera av kommunens kultur- och 
bygdegårdsföreningar.   
 

Föreningar har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att arrangera program som är öppna 
för allmänheten. Det kan vara arrangemang inom musik, konst, teater, litteratur, film, 
scenkonst med mera. Det övergripande målet är att ge alla i Knivsta kommun tillgång till ett 
konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald. Stödet ska främja barns och ungas eget 
skapande och bidra till en livaktig lokal demokrati.   
 

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

Villkor  

 Berättigad att söka är föreningar och kulturaktörer verksamma i Knivsta kommun  
 OBS: Det är också möjligt att ansöka om Riskdelning för kulturevenemang. Detta är 

ett alternativ till arrangörsstöd (det går inte att ansöka om båda). Vill du hellre 
ansöka om Riskdelning, gör så på där för avsedd blankett här i Föreningsservice.  

 Föreningen/kulturaktörerna som får andra ekonomiska bidrag, exempelvis 
verksamhetsstöd, är inte berättigade att ansöka om arrangörsstöd.  

 
Handläggning  
Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.   
  
Ansökningsperiod   
Stödet kan sökas två gånger per år. Mellan 1-31/1 samt 1-31/8.  
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RISKDELNING  

 

Syfte 

Riskdelning är ett alternativ till arrangörsstödet med syfte att få arrangörer att våga ”ta 

risken”.   

 

Fördelning  

Med riskdelning betalar kommunen ut maximalt 50 % av förlustsumman vid evenemang som 

går back. I ansökan ska arrangören presentera en tänkt budget för evenemanget som på ett 

rimligt sätt ska kunna gå jämt upp. Riskdelningsbidraget löser ut om intäkterna inte matchar 

utgifterna och täcker maximalt 50 % av mellanskillnaden. Bidraget betalas ut i form av 

pengar alternativt genom subventionerad lokalhyra eller liknande.  

 

Exempel: Intäkterna från biljettförsäljningen till en konsert beräknas ge en vinst på 10 000 kr. 

Den faktiska försäljningen blir dock 6000 kr. Förlusten blir 4000 kr och av det underskottet 

täcker riskdelningsbidraget upp till 50 %, alltså upp till 2000 kr.  

 

 

Villkor  

 Berättigad att söka är föreningar och kulturaktörer verksamma i Knivsta kommun.  

 OBS: Ett evenemang kan beviljas antingen arrangörsstöd eller riskdelning - inte båda 

bidragsformerna.  

 Föreningen/kulturaktörerna som får andra ekonomiska bidrag, exempelvis 

verksamhetsstöd, är inte berättigade att ansöka om arrangörsstöd.  

  

Handläggning  

Handläggning sker löpande under året.   

  

Ansökningsperiod   

Stödet kan sökas löpande under hela året. 
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KONSERTKARUSELLEN  

  
Syfte  
Konsertkarusellen är ett samarrangemang mellan Musik i Uppland, Knivsta kommun och det 

lokala föreningslivet. Ett program på 7 konserter sätts samman av Musik i Uppland och 

konserterna fördelas på platser runtom i kommunen med syfte att ge alla Knivstabor 

möjlighet till kvalitativa kulturupplevelser i sin närhet. Lokala föreningar arrangerar 

konserterna, säljer biljetter och marknadsför och får behålla intäkterna.   

  

Fördelning  

Föreningar i Knivsta kommun kan ansöka om att få bli arrangörsförening i Konsertkarusellen. 

Ny ansökan görs varje år och en till två föreningar tilldelas arrangörskapet av varje konsert.   

  

Villkor   

 Berättigad att söka är föreningar verksamma i Knivsta kommun.  

 Kulturorienterade föreningar har företräde men alla föreningar är välkomna att 

ansöka.  

 Arrangören får ta ut ett maxpris per biljett om 200 kr.  

 Efter genomfört arrangemang ska en redovisning insändas till kommunen med 

kommentarer kring arrangemanget och en ekonomisk redogörelse.  

  
Handläggning  

Fördelning av konserter sker under maj/juni  

  

Ansökningsperiod  

Stödet kan sökas mellan 1 mars-15 maj  
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FÖRENINGSGEMENSAMMA STÖD  

Följande stöd kan sökas av samtliga bidragsberättigade föreningar.   
 

STARTBIDRAG   

 
Syfte  
Startbidraget syftar att stödja nybildade föreningar med säte och verksamhet i Knivsta.   
  
Fördelning  
Samtliga föreningar som beviljas stöd får 5000 kr i startbidrag.  
 

Villkor  

 Föreningens är en bygdegårdsförening eller bedriver verksamhet för barn -och 
unga och/eller pensionärer.  

 Föreningen har genomfört ett konstituerande årsmöte, har antagit stadgar 
samt upprättat en budget och en verksamhetsplan för det första året.  

 

Handläggning  
Handläggning sker löpande under ansökningsperioden.   
  
Ansökningsperiod   
15/2 - 31/10   
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ANLÄGGNINGSSTÖD 

 

Syfte 

Syftet med anläggningsstödet är att underlätta driften av anläggningar i föreningsregi.   
 

Fördelning 

Stöd utgår med ett fast belopp till de föreningar som uppfyller villkoren för bidraget. Utöver 

detta ges ett visst belopp per stödberättigad sammankomst som föreningen genomfört 

under det år ansökan gäller. I ansökan redovisas driftkostnader för anläggningen. Totalt 

bidrag ges motsvarande max 80 % av driftskostnaden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Villkor 
 

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening, 
pensionärsförening, bygdegårdsförening eller kulturförening. 
 

 Ansökande förening har ansökt/ansöker om aktivitetsstöd för minst 10 aktiviteter 
föregående år. 
 

 Föreningen äger anläggningen eller har en nyttjanderätt som kan betraktas som 
långsiktig. En långsiktig nyttjanderätt ska gälla för minst 5 år.  
 

Handläggning 
Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod. 
 
Ansökningsperiod 
Stödet kan sökas mellan 1/12-25/2.  
  

Vad räknas som driftkostnader?  

Driftskostnader avser löpande och återkommande kostnader för drift av anläggningen. En tydlig skillnad 
görs mellan anläggningskostnader och verksamhetskostnader där giltiga driftkostnader ska vara tydligt 
kopplade till anläggningen. 
 

Exempel giltiga driftkostnader: Lokalhyra, el, vatten, försäkringar, snöröjning, sophämtning och 
slamtömning, bredband, låneränta för fastighet, leasing, mindre reparationer (t.ex. service av maskiner) 
och förbrukningskostnader (t.ex. sand och gräsfrö).  
 

Exempel ej giltiga driftkostnader: Personal, större underhåll, investeringar och nyinköp samt kostnader som 
är tydligt kopplade till föreningens verksamhet snarare än drift av anläggningen.  

 

 

Totalt bidrag: Fast summa + antal sammankomster * x kr = Max 80 % av anläggningens 
driftkostnader.  
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 UNDERHÅLLSSTÖD 

 
Syfte 

Syftet med underhållsstödet är att möjliggöra fysiska förbättringar, underhåll och 

tillgänglighetsanpassning av anläggningar som drivs i föreningsregi. Till skillnad från 

anläggningsstödet, där löpande anläggningskostnader inräknas, innefattar underhållsstödet 

kostnader för enskilda åtgärder som går utöver den löpande driften.  

 

Fördelning 

Stöd ges till kostnader för underhåll och fysiska förbättringar i föreningens anläggning/lokal.  

  

Ansökan kan göras efter avslutad insats eller inför insatser som kräver investeringsmedel. 

För tilltänkt åtgärd som beviljats bidrag gäller att kommunen ska underrättas om åtgärden 

ställs in eller av andra anledningar inte genomförs. Beviljade pengar ska då betalas tillbaka.   
 

Villkor 

 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad barn-och ungdomsförening, 

pensionärsförening, bygdegårdsförening eller kulturförening. 

 Föreningen äger anläggningen eller har nyttjanderätt som kan betraktas som 

långsiktig. En långsiktig nyttjanderätt ska gälla för minst 5 år.  

 Föreningens finansiering, i form av eget kapital och/eller arbete ska motsvara minst 

50 % av insatsens totala kostnad.  

 I ansökan bifogas en budget där eventuella externa finansiärer eller bidragsgivare 

redovisas.  

 Insatsen har genomförts max 1 år innan inskickad ansökan eller kommer att påbörjas 

inom max 18 månader.   

 
Handläggning 

Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.   

  

Vid handläggning av stödet prioriterar kommunen i första hand ansökningar som skickas in 

inför en planerad insats och i andra hand åtgärder som redan genomförts. Bland dessa 

ansökningar prioriterar kommunen enligt följande ordning: 

 
 
 
 
Prioriteringsordning:  
 
Ansökningsperiod 

Prioriteringsordning:  
1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet. 
2. Insatser som ökar tillgänglighet och jämställdhet.  
3. Insatser som innebär att negativ miljöpåverkan minskas. 
4. Nyinköp och investeringar som underlättar drift och underhåll av anläggning. 
5. Övriga insatser som ökar trivsel eller funktionalitet på anläggningen. 
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Ansökningsperiod  
Stödet kan sökas mellan 15/2-31/10.  

FUNKTIONSSTÖD 

 
Syfte 

Funktionsstödet syftar att stimulera tillgänglighet och aktiviteter för funktionsvarierade inom 
föreningslivet. Bidraget kan därför sökas av föreningar som bedriver verksamhet för eller 
som strategiskt arbetar med funktionsvarierades förutsättningar.  
 
Fördelning 
Stöd ges bland annat för genomförda aktiviteter, för utbildning av ledare eller investeringar 
som underlättar för föreningar att bedriva en tillgänglighetsanpassad verksamhet.   
  
 

Villkor:   
 Föreningen uppfyller kraven för en bidragsberättigad förening eller övrig förening.   

  
Handläggning 
Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod 
 
 

Ansökningsperiod 
Stödet kan sökas mellan 15/2-31/10. 
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5.  ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING 

 
Följande bestämmelser gäller för ansökan och handläggning: 
 

 Föreningen ansvarar själv för att skicka in ansökan om föreningsbidrag inom angiven 
ansökningsperiod.   
  

 Alla efterfrågade uppgifter och handlingar ska bifogas i ansökan. Vid frågor kontaktas 
ansvarig handläggare.    

  

 Föreningen ansvarar för att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till föreningen 
och dess ansvariga kontaktpersoner. Föreningen ska även se till att kommunen har 
uppdaterade kontouppgifter och fakturaadress för utbetalning av stöd.  
  

 Grundregeln är att stödet ges retroaktivt för genomförd föreningsverksamhet. Vid 
undantag anges detta i bidragets villkor.  
   

 Beräknad handläggningstid:   
- Några av stöden handläggs löpande. För dessa gäller: max 6 veckor från 

inkommen ansökan.  
- För övriga stöd gäller max 6 veckor efter ansökningsperiodens slut.   
- Se vad som gäller för respektive stöd under beskrivningarna av stöden.   

 

 Ansvarig nämnd äger rätt att begära återbetalning av stöd, stoppa bidrag och/eller 
vidta andra åtgärder mot föreningen om följande inträffar:  

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

- Föreningen bryter mot kommunens regler och riktlinjer för 
föreningsverksamhet och vidtar inte åtgärder i enlighet med kommunens 
åtgärdstrappa.  
 

 
Bidragsprocessen:  
 
 
 
 

Ansökan skickas in Ansökan handläggs Komplettering Beslut

 

Utbetalning

 

 

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

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

 
Vara, verka och växa 

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

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

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

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

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

I Knivstas Kultur- och fritidspolitiska program går det att läsa mer om de visioner 
och strategier som är viktiga för kommunens arbete med dessa frågor. 
  



 § 96 Revidering av regler för föreningsbidrag - KS-2022/202-1 Revidering av regler för föreningsbidrag : Gällande regler för föreningsbidrag KS-2019_389

 
 

 Knivsta kommun 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medlemsförteckning. 
• Deltar regelbundet och aktivt i föreningens verksamhet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inledande samling, instruktion samt gemensam avslutning. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nyckelpersoner. 

 
Bidragsformer 
 

1. Grundbidrag 

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

 
2. Aktivitetsstöd 

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

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

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

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

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
 

3. Större sammankomstbidrag 

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

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

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

basarer, bingo i inkomstbringande syfte). 

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
 

4. Ledarutbildningsbidrag  

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

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

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

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

kurskostnader.  

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
 
 

5. Lokalhyresbidrag  

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

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

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

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

Ansökan: senast 1 mars 
 

6. Utrustningsbidrag 

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

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

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

Ansökan: senast 1 mars 
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Bidrag till bygdegårdsföreningar 
 
Allmänna bestämmelser 

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

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

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

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

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

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

nyckelpersoner. 

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

Ansökan: senast 1 maj 
 

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

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

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

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

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

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

Reviderat partistöd  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska vara 13 000 kr per mandat och år från och 
med den 1 januari 2023. 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får enligt kommunallagen ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige har 
gett en fullmäktigeberedning i uppdrag att se om det partistöd som betalas ut i Knivsta 
kommun behöver ändras.  
Ärendets beredning  
Fullmäktigeberedningens ursprungliga uppdrag var att se över omställningsavtalet och 
ersättningsreglementet. Efter att dessa delar lämnats över till fullmäktige för beslut fick 
beredningen den 16 februari 2022, § 12, i uppdrag av kommunfullmäktige att se över 
kommunens partistöd (KS-2021/851).  
Beredningen har lämnat ett förslag till beslut. I sitt arbete har beredningen haft ett stöd från 
förvaltningen. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen yttra sig över ärenden som väcks 
i kommunfullmäktige av andra nämnder eller fullmäktigeberedningar.  
Tjänsteutlåtandets förslag till beslut innebär att kommunstyrelsen instämmer i beredningens 
förslag.  
Ekonomisk konsekvensanalys 
De ekonomiska konsekvenserna framgår av beredningens förslag.  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-06 
Beredningens slutdokument 2022-05-05 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
 
 
 
 
Daniel Lindqvist, kommundirektör  
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Förslag till beslut 
 
Fullmäktigeberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet ska vara 13 000 kr per 
mandat och år från och med den 1 januari 2023. 
 
Ärendet 
Fullmäktigeberedningen som haft i uppdrag att se över omställningsavtalet och 
ersättningsreglementet har redovisat dessa och fullmäktige har fattat beslut i september 2021 och 
mars 2022. Beredningen har fått i tilläggsuppdrag att även se över och eventuellt föreslå ändringar av 
utformningen och storleken för partistödet.  
 
Överväganden 
Det stöd som framgår i statistik från Kolada är enbart det partistöd som direkt betalas ut till 
partierna, där Knivsta ligger lågt i jämförelse med landet i övrigt. I Knivsta har vi även ett 
gruppledararvode som numera är att betrakta som partistöd. Sammantaget innebär detta att 
Knivstas kostnad per invånare ligger i mitten i förhållande till länets övriga kommuner. 
Fullmäktigeberedningen konstaterar även att Knivsta har ett partistöd som inte ändrats på de 20 år 
kommunen funnits. 
 
Motivering 
För att tillgodose förlorad köpkraft under den tid partistödet varit oförändrat föreslår beredningen 
justering av partistödet från 10 000 kr till 13 000 kr per mandat och år. Mot bakgrund av det relativt 
generösa gruppledarvodet i jämförelse med andra kommuner föreslår beredningen ingen ytterligare 
ökning av partistödet under valår, vilket redan är 13 000 kr per mandat.  
 
Kostnad 
Beredningens förslag innebär ingen höjning jämfört med det stöd som utgår under valår. För övriga 
år under mandatperioden ökar kostnaden med 93 000 kr vilket blir 279 000 kr för hela 
mandatperioden.  
 
För kommunfullmäktigeberedningen 
 
Britt-Louise Gunnar (S) Niclas Uggla (M) Thomas Bertilsson (C) 
 
Mikaela Gönczi (Mp) Anna Svensson (V) Mikael Rye Danielsen (KNU) 
 
Per Lindström (KD) Monika Lövgren (SD) Anna Koskela Lundén (L) 
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Kommunstyrelsen 

Kommunhusets utveckling- startbesked och utökade 
investeringsmedel 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om startbesked för investeringsprojektet utveckling 

Kommunhuset. 
2. Kommunstyrelsen omfördelar 2,3 mkr från projektet IT infrastruktur investeringar till 

projektet Kommunhusets utveckling.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett projekt pågår för att utveckla Kommunhuset och effektivisera lokalanvändandet. Projektet 
innebär inköp projektledning, ombyggnation och inventarier. Innan förvärvet av 
Kommunhuset är klart kommer Knivsta kommun att ta alla investeringar för utvecklingen av 
Kommunhuset. 
Bakgrund 
Utifrån en målbild om att kommunens lokaler ska användas på ett effektivt och smart sätt och 
att öka samverkan mellan olika enheter pågår ett projekt för att utveckla Kommunhuset. 
Projektet innebär att huset utvecklas utifrån de nya förutsättningarna som pandemin har 
inneburit med mer distansarbete och digitala möten samt att myndighetsenheterna inom 
Vård och Omsorg, som idag har sin verksamhet på Ängbyvägen, flyttar in i huset. Det 
innebär att huset inledningsvis blir en arbetsplats för cirka 200 medarbetare istället för 
dagens cirka 160 medarbetare. Omvandlingen av huset kommer att ske i etapper under 
2022 och 2023 med en planerad inflyttning av myndighetsenheterna under slutet av 2022. 
I omställningen av huset ingår att medarbetarna lämnar sina fasta arbetsplatser och det 
istället blir funktionsarbetsplatser samt mer kommunikativa ytor. En upphandling av gjorts för 
att möjliggöra inköp av återbrukade möbler och ett omhändertagande av de möbler som inte 
kan användas för återbruk.  
Knivsta kommun hyr sedan sommaren 2012 kommunhuset från kommanditbolaget 
Gredelinen KB. I samband med uppförandet av huset, i december 2009 tecknade Knivsta 
kommun ett optionsavtal med möjlighet att förvärva andelarna i kommanditbolaget som äger 
kommunhuset. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, KF §47 att kommunen ska 
nyttja denna optionsmöjlighet. Kommunstyrelsen beslutade den 18 september, KS-2020/484 
§ 161 att kommanditbolaget blir ett nytt dotterbolag till Kommunfastigheter. Förvärvet av 
Kommanditbolaget kommer att ske den 30 juni 2022. Knivsta kommun kommer att ta alla 
investeringar i Kommunhuset fram till dess att bolaget har förvärvats och strukturen för 
styrning och ekonomi av bolaget är på plats. Utifrån detta beräknas att Knivsta kommun 
kommer att ta alla fakturor för ombyggnaden av Kommunhuset under 2022. Den totala 
investeringen beräknas uppgå till ca 8,8 mkr. Investeringen fördelas på projektledning, 
ombyggnation och inventarier. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Antalet medarbetare utökas från dagens 160 till ca 200 medarbetare och är också ett led i en 
lokalomflyttning och en effektivisering där den externa inhyrningen för Råd och Stöd inom 
Lötängens planområde kommer att lämnas. Investeringen kommer att leda till förändrad 
hyresnivå på långs sikt vilket bedöms inrymmas i befintliga budgetramar. Hyresnivå kommer 
också att förändras utifrån förändrad ägarstruktur och likställighet av nuvarande hyresavtal till 
ett standardavtal som Kommunfastigheter i Knivsta AB tillämpar. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-04-29 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Lokalförsörjningschef 
 
 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Uppföljning av nämnders, styrelse och bolagens interna kontroll 
2021  
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens 

interna kontroll 2021.  
2. Rapporten anmäls till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen av nämnders, styrelser och bolagens arbete med intern kontroll 2021 visar att 
den interna kontrollen i huvudsak har genomförts och bedöms fungera tillfredsställande, trots 
vissa avvikelser. 
  
 
Bakgrund 
Enligt reglementet för intern kontroll ska en gemensam sammanställning av nämndernas och 
styrelsernas arbete med beslutade intern kontrollplaner årligen lämnas för beslut i 
kommunstyrelsen samt som information i kommunfullmäktige.  
Under 2021 har samtliga nämnder och bolag förutom valnämnden och Alsike Fastigheter AB 
tagit fram interna kontrollplaner. Detaljerad uppföljning av de gemensamma kontrollområdena 
och genomförda nämndspecifika kontrollområden har redovisats till respektive nämnd eller 
bolag. Av de gemensamma kontrollområdena har tre av fem genomförts under året.  
 
Av de nämndspecifika kontrollområdena har sex av tio genomförts under året. Av de fyra 
kontrollområden som inte utförts finns sammanlagt tre med i respektive nämnds intern kon-
trollplan för 2022.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslag till beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-28 
Rapport Uppföljning av nämnders, styrelser, bolagens interna kontroll 2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden  
Samhällsutvecklingsnämnden  
Bygg- och miljönämnden  
Valnämnden  
IT-nämnden  
Överförmyndarnämnden 
Lönenämnden  
Knivstabostäder  
AB 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 att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen bedöms inte påverka barn. 
Uppföljningen av nämnders, styrelser och bolagens arbete med internkontroll 2021 syftar till 
att redovisa deras arbete med intern kontroll. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar, regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. 
 
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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Samlad bedömning av intern kontroll för Knivsta 
kommun 2021 

Kommunstyrelsen, nämnderna och styrelserna för bolagen ska ha tillräcklig kon-
troll över sina verksamheter och dess resultat samt vid behov besluta om åtgärder 
för förbättring. Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som 
beskriver vad som ska kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas 
upp och analyseras och den interna kontrollen är en del av nämndens utvecklings-
arbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär att varje nämnd ansvarar för att 
vidta åtgärder utifrån identifierade brister och utvecklingsområden för att ständigt 
förbättra och utveckla den interna verksamheten i kommunen. Från och med 2020 
finns det fem framtagna kontrollområden som alla nämnder följer upp. 

Under 2020 beslutades ett nytt reglemente för intern kontroll. Knivsta kommuns 
interna kontroll är väl förankrad i nämnder och förvaltning och från 2020 även i de 
kommunala bolagen. 

Under 2021 har samtliga nämnder och bolag förutom valnämnden och Alsike 
Fastigheter AB tagit fram interna kontrollplaner. Detaljerad uppföljning av de 
gemensamma kontrollområdena och genomförda nämndspecifika kontrollområden 
har redovisats till respektive nämnd eller bolag. Av de gemensamma 
kontrollområdena har tre av fem genomförts under året.  

Av de nämndspecifika kontrollområdena har sex av tio genomförts under året. De 
fyra kontrollområden som inte utförts faller inom ramen för Bygg- och miljönämn-
dens kontrollområden, Kommunstyrelsens kontrollområden samt Utbildnings-
nämndens kontrollområden. Tre av dessa finns med i respektive nämnds intern kon-
trollplan för 2022.  

 

  



 § 99 Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 2021  - KS-2022/214-1 Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 2021  : Uppföljning av nämndens styrelser och bolagens interna kontroll 2021

 
 

5 (17) 
 

Fem övergripande kontrollområden 

Anmälan om delegationsbeslut 
Former för beslut i kommuner är reglerat i 6 kap. kommunallagen (2017:725). Be-
slut kan fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har de-
legerat till annan att fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för 
beslutet. 

Risk Kontrollmoment 
 Att beslut inte fattas inom ramen för gällande 

delegationsordning.  
 Att beslut inte fattas av utsedd delegat och där-

med inte är giltigt.  
 Att delegationsbeslut inte har anmälts till nämnd 

inom skälig tid.  

Uppföljning av nämndens dele-
gationsordning och kontroll av 
inkomna delegationslistor under 
utvald period. 

 

Bygg- och miljönämnden 

Hanteringen av beslut fattade med stöd av bygg- och miljönämndens delegations-
ordning bedöms fungera tillfredsställande trots avvikelse och har förbättrats sedan 
tidigare kontroll. För bygg- och miljönämnden granskades sex stickprov i maj och 
fyra stycken i september. Vid stickprovstillfällena var alla beslut utom ett anmälda 
till nämnd och i skälig tid och tre beslut saknade hänvisning till delegationspunkten, 
vilket är en avvikelse.  

Följande åtgärdspunkter och utvecklingsområden har identifierats: 
 Beskrivning hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive 

nämnd.  
 Kontoret bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas samt att 

hänvisning till delegationspunkt finns med. 

Kommunstyrelsen 

Hanteringen av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 
bedöms fungera tillfredsställande trots avvikelse. Delegater som missat att anmäla 
ärenden har blivit informerade För kommunstyrelsen granskades tre stickprov i 
maj/juni och fyra stycken i september. Vid det första stickprovstillfället var det ett 
beslut som inte anmälts och ett annat som saknade hänvisning. Vid det andra till-
fället var två beslut inte anmälda och alla beslut saknade hänvisning, vilket är en 
avvikelse. 

Följande åtgärdspunkter och utvecklingsområden har identifierats: 
 Beskrivning hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive 

nämnd.  
 Kontoret bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas samt att 

hänvisning till delegationspunkt finns med. 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Hanteringen av beslut fattade med stöd av samhällsutvecklingsnämndens delegat-
ionsordning bedöms fungera tillfredsställande trots avvikelse. Antalet fattade dele-
gationsbeslut borde vara fler med tanke på kontorets storlek och mängd ärenden. 
För samhällsutvecklingsnämnden granskades två stickprov i maj och två i septem-
ber. Vid stickprovstillfällena var alla beslut anmälda till nämnd och i skälig tid men 
vid samtliga tillfällen saknades hänvisning till delegationspunkten, vilket är en 
mindre avvikelse. 

Följande åtgärdspunkter och utvecklingsområden har identifierats: 
 Beskrivning hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive 

nämnd.  
 Kontoret bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas samt att 

hänvisning till delegationspunkt finns med. 

Socialnämnden 

Hanteringen av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning be-
döms fungera tillfredsställande trots avvikelse. För socialnämnden granskades fyra 
stickprov i maj och fyra i september. Vid stickprovstillfällena var besluten anmälda 
till nämnd men två inte i skälig tid. Vid två tillfällen saknades hänvisning till dele-
gationspunkten i besluten, vilket är en mindre avvikelse.  

Följande åtgärdspunkter och utvecklingsområden har identifierats: 
 Beskrivning hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive 

nämnd.  
 Kontoret bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas samt att 

hänvisning till delegationspunkt finns med. 

Utbildningsnämnden  

Hanteringen av beslut fattade med stöd av utbildningsnämndens delegationsordning 
bedöms fungera tillfredsställande trots avvikelse. För utbildningsnämnden granska-
des tre stickprov i maj och fyra stycken i september. Vid stickprovstillfällena var 
alla beslut utom ett anmälda till nämnd och i skälig tid och tre beslut saknade hän-
visning till delegationspunkten, vilket är en mindre avvikelse.  

Följande åtgärdspunkter och utvecklingsområden har identifierats: 
 Beskrivning hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive 

nämnd.  
 Kontoret bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas. 

Arbetsmiljö 
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I 
Knivsta kommun har Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till olika nivåer. Arbets-
miljöansvaret följer av Arbetsmiljölagen (1977:1160), Arbetsmiljöförordningen 
(1977:1166) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1).  
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Knivsta kommun arbetar systematiskt, både proaktivt och reaktivt med arbetsmil-
jöfrågor. Det förebyggande arbetet sker främst via dialog och skapandet av goda 
relationer på arbetsplatsen. Det reaktiva arbetsmiljöarbetet handlar om rehabilite-
ring och att återställa hälsa för att möjliggöra återgång till en hälsosam arbetsmiljö. 

Risk Kontrollmoment 
 Att arbetsmiljö påverkar medarbetare och 

kvaliteten i kommunens verksamheter. 
 En icke välfungerande arbetsmiljö kan 

leda till stress, högre sjukfrånvaro samt 
personalomsättning. 

Att kommunens arbetsmiljöpolicy, 
checklistor och rutiner inom systema-
tiskt arbetsmiljöarbete 
används/efterlevs med fokus på 
konsekvenser av Covid -19 

 

Samtliga nämnder 

Under 2021 har ingen uppföljning inom detta kontrollmoment genomförts för nå-
gon nämnd på grund av hög arbetsbelastning på HR-kontoret. Arbetsmiljöarbetet 
pågår och hanteras ständigt. 

Utvecklingen av arbetsmiljöuppföljningen har intensifierats genom implemente-
ringen av arbetsmiljömodulen i det gemensamma verksamhetssystemet. Arbetsmil-
jömodulen innebär att kommunen från och med 2021 kommer ha förbättrade un-
derlag för arbetsmiljöuppföljning inom samtliga delar av organisationen. Rapporter 
kommer att tas fram för de olika momenten inom systematiskt arbetsmiljöarbete 
och framöver utgöra underlag för intern kontroll av kontrollområdet arbetsmiljö. 

Bisyssla 
En bisyssla kan innebära att någon har en annan anställning, utövar uppdrag eller 
bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även extraarbete för 
huvudarbetsgivaren kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en eko-
nomisk ersättning. Bestämmelserna om bisysslor finns i Allmänna bestämmelser 
(AB) och Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA). För medarbetare i en 
kommun gäller som huvudregel att bisysslor är tillåtna. Medarbetare i kommuner 
är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller 
förtroendeskadlig. Generella förbud mot bisyssla är därför inte tillåtna. 

Risk Kontrollmoment 
 Att medarbetares bisysslor påverkar deras 

uppdrag i Knivsta kommun. 
 Konkurrerande verksamhet mellan kommu-

nen och medarbetaren kan leda till förtroende-
skada och i förlängningen till uteblivna 
intäkter. 

Kontroll över anställdas bisysslor 
samt efterlevnad av regelverk och 
rutiner kopplade till bisysslor. 

 

Samtliga nämnder 

Ingen uppföljning inom detta kontrollmoment har genomförts under 2021 på grund 
av brist på resurser. 



 § 99 Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 2021  - KS-2022/214-1 Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 2021  : Uppföljning av nämndens styrelser och bolagens interna kontroll 2021

 
 

8 (17) 
 

Varje chef har i uppdrag att årligen tillsammans med sin medarbetare i samband 
med medarbetardialogen ta upp frågan huruvida bisyssla föreligger. Frågeställ-
ningen är särskilt adresserad att tas upp minst vid detta tillfälle. Under 2021 har 
ingen enkät skickats ut för att säkerställa att detta skett. Tidigare års undersökningar 
inom ramen för intern kontroll visar att frågeställningen då tagits upp. Bedöm-
ningen är således att det inte föreligger någon brist i hanteringen. 

Ekonomisk förvaltning 
Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrat-
ionen. Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroendeskada 
samt att ej tillförlitlig redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.  

I kommunallagen (2017:725) beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hus-
hållning i sin verksamhet och fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ord-
ning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamhet-
erna.  

Risk Kontrollmoment 
 Att en god ekonomisk förvaltning 

inte efterlevs.  
 Risk för att offentliga medel inte 

hanteras korrekt. 

att kontrollera korrekt attest vid representat-
ion, att utgifter konterat på investerings-
projekt överensstämmer med investerings-
riktlinjer samt korrekt kontering 

 

Bygg- och miljönämnden 

Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms i helhet fungera tillfredsställande. Av 
de fyra granskade fakturorna uppfyller tre kraven i enlighet med kontrollmomentet. 
En faktura uppfyllde inte dessa krav och utgjorde en mindre avvikelse. 

Följande utvecklingsområde har identifierats:  
 Bygg- och miljönämndens verksamheter behöver arbeta med att säkerställa 

att rätt typ av fakturor konteras som investering och att dessa uppfyller kra-
ven genom lag och kommunens styrdokument. 

Kommunstyrelsen 

Hanteringen av kontrollmomentet ovan bedöms fungera tillfredsställande. Av de 18 
granskade fakturorna uppfyller 18 kraven i enlighet med kontrollmomentet. Inga 
åtgärdspunkter eller utvecklingsområden har identifierats. 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms i helhet fungera tillfredsställande. Av 
de tio granskade fakturorna uppfyller nio kraven i enlighet med kontrollmomentet. 
En faktura uppfyllde inte dessa krav och utgjorde en mindre avvikelse. 

Följande utvecklingsområde har identifierats:  
 Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter behöver arbeta med att säker-

ställa att rätt attest tillämpas vid kontering av representationskostnader så 
att dessa efterlever kommunens styrdokument. 
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Socialnämnden 

Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms i helhet fungera tillfredsställande. Av 
de nio granskade fakturorna uppfyller åtta kraven i enlighet med kontrollmomentet. 
En faktura uppfyllde inte dessa krav och utgjorde en mindre avvikelse. 

Följande utvecklingsområde har identifierats:  
 Socialnämndens verksamheter behöver arbeta med att säkerställa att rätt 

attest tillämpas vid kontering av representationskostnader så att dessa upp-
fyller kommunens styrdokument. 

Utbildningsnämnden  

Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms fungera tillfredsställande. Av de tio 
granskade fakturorna uppfyller tio kraven i enlighet med kontrollmomentet. Inga 
åtgärdspunkter eller utvecklings-områden har identifierats. 

Upphandling och inköp 
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurren-
sen på marknaden och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande reg-
ler för offentlig upphandling vid inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn 
regleras främst av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2008:962) 
om valfrihetssystem (LOV), lag (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-
sektorerna (LUF) samt lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Grund-
läggande principer för offentlig upphandling är ickediskriminering, likabehandling, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet och transparens.   

Risk Kontrollmoment 
 Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs 

enligt ingångna avtal och kommunens styrdokument.  
 Risk att kommunen bryter mot lag (2016:1145) om 

offentlig upphandling (LOU) och att kommunen tvingas 
betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende 
(mot allmänheten).  

 Risk att kommunen bryter mot ingångna avtal och 
tvingas betala skadestånd och tappar förtroende (i sina 
relationer med leverantörer). 

Kontroll av avtalstrohet 
och efterlevnad av 
kommunens riktlinjer. 

 

Bygg- och miljönämnden 

Hanteringen av kontrollmomentet ovan bedöms fungera tillfredsställande. Av de tio 
granskade fakturorna uppfyller tio kraven för inköp eller upphandling genom av-
talstrohet. Inga åtgärdspunkter eller utvecklingsområden har identifierats 

Kommunstyrelsen 

Hanteringen av kontrollmomentet ovan bedöms fungera tillfredsställande. Av de tio 
granskade fakturorna uppfyller tio kraven för inköp eller upphandling genom av-
talstrohet. Inga åtgärdspunkter eller utvecklingsområden har identifierats. 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Hanteringen av kontrollmomentet ovan bedöms fungera tillfredsställande. Av de tio 
granskade fakturorna uppfyller tio kraven för inköp eller upphandling genom av-
talstrohet. Inga åtgärdspunkter eller utvecklingsområden har identifierats. 

Socialnämnden 

Hanteringen av kontrollmomentet ovan bedöms i helhet fungera tillfredsställande. 
Av de tio granskade fakturorna uppfyller åtta kraven för inköp eller upphandling 
genom avtalstrohet. Det finns en faktura som uppfyller inte dessa krav på grund av 
att det saknas dokumentation kring hur inköpet har genomförts. 

Följande utvecklingsområde har identifierats:  
 Socialnämndens myndighetsverksamhet behöver arbeta för att samtliga in-

köp och upphandlingar ska uppfylla kraven genom lag, kommunens styrdo-
kument eller genom avtalstrohet. 

Utbildningsnämnden  

Hanteringen av kontrollmomentet ovan bedöms i helhet fungera tillfredsställande. 
Av de tio granskade fakturorna uppfyller nio kraven för inköp eller upphandling 
genom avtalstrohet. Det finns en faktura som uppfyller inte dessa krav på grund av 
att det saknas dokumentation kring hur inköpet har genomförts. 

Följande utvecklingsområde har identifierats:  
 Utbildningsnämndens grundskoleverksamhet behöver arbeta för att samt-

liga inköp och upphandlingar ska uppfylla kraven genom lag, kommunens 
styrdokument eller genom avtalstrohet.  
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Nämndspecifika kontrollområden 

Bygg- och miljönämnden 

Efterlevnad av beslutade policies 
Risk Kontrollmoment 
Den politiska viljan får 
inte genomslag. 

Efterlevnad av beslutade policies, som exempelvis Stads-
byggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta kom-
mun är god. Policies är kända, accepterade och efterlevda 
i berörda verksamheter. 

 

Bedömning 
Kontrollmomentet har ej genomförts inom ramen för intern kontroll under 2021. 
Risken och kontrollmomentet finns i Bygg- och miljönämndens intern kontrollplan 
för 2022. 

Kontorets uppdrag utökas medan resurserna minskar 
Risk Kontrollmoment 
Att resurser på kontoret inte räcker till 
för att verkställa den politiska viljan. 

Kontorets resurser är tillräckliga för att 
genomföra den politiska viljan 

 

Bedömning  
Kontrollmomentet har ej genomförts inom ramen för intern kontroll under 2021. 
Liknande risk finns i Bygg- och miljönämndens intern kontrollplan för 2022.  

Oegentligheter 
Risk Kontrollmoment 
Otillräckliga rutiner för att före-
bygga att förekomsten av oegentlig-
heter i verksamheten. 

Rutiner för att hantera förekomst av oegentlig-
heter i verksamheten finns och är tillräckliga, 
kända, accepterade och efterlevda. 

 

Bedömning 
Begreppet oegentligheter, i det här sammanhanget, innefattar dels risken för att en 
extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel 
för egen vinning. Dels risken för att kontorets medarbetare är jäviga i beslut eller 
handläggning, tar mutor, stjäl eller på annat sätt missbrukar ett förtroende.  

Ett antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter har identifierats: 
 Utbildningsinsatser inom området behöver riktas till medarbetare. 
 Skriftliga rutiner med tydlig roll- och ansvarsfördelning behöver upprättas. 
 Upphandlingsprocessen behöver ses över för att utreda om den behöver stär-

kas ytterligare för att motverka oegentligheter (riktas till kommunstyrelsen). 
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Kommunstyrelsen 

Covid19-pandemin 
Risk Kontrollmoment 
Risk för påverkan på Kom-
munstyrelsens verksamheter i 
fråga om ekonomi och för-
måga att leva upp till lagkrav. 

Att kommunstyrelsens verksamheter enligt de rutiner 
som finns hanterar ökade utgifter och minskade intäkter. 
Att kommunstyrelsens verksamheter följer de rutiner, 
riktlinjer och lagar som finns i förhållande till säkerhet 
och beredskap samt serviceuppdraget. 

 

Bedömning  
Kontrollmomentet har ej genomförts inom ramen för intern kontroll under 2021. 

Digitala mötesverktyg 
Risk Kontrollmoment 
Risken är att digitala mötesverktyg inte 
hanteras enligt gällande säkerhetsrutiner. 

Att rutiner avseende digitala mötesverktyg är 
beslutade, kända, accepterade, tillräckliga 
och korrekt efterlevda. 

 

Bedömning 
För uppföljningen gällande hantering av digitala mötesverktyg i enlighet med gäl-
lande säkerhetsrutiner har följande områden varit i fokus: 

 Aktuella dokument kopplade till de digitala mötesverktyg som förekommer 
inom kommunen. 

 Förekomst av digitala mötesverktyg inom kommunen. 
 Kunskap om och åsikter kring kommunens digitala mötesverktyg. 

Uppföljningen visar att det finns utvecklingsområden gällande kommunens digitala 
mötesverktyg för att göra dem mer användarvänliga och effektiva. Främst handlar 
det om att tillgängliggöra kunskap, information och utbildning. All information gäl-
lande digitala mötesverktyg behöver också samlas och struktureras för att skapa 
bättre förutsättningar och förenkla för de som använder sig av verktygen. I uppfölj-
ningen har inte identifierats några åtgärdspunkter. 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Medborgardialog utifrån rådande läge covid -19 
Risk Kontrollmoment 
Att dialogen med invånare inte 
blir tillräcklig på grund av 
pandemin. 

Att de metoder och arbetssätt som tas fram för med-
borgardialog är ändamålsenliga och anpassade 
utifrån rådande läge. 
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Bedömning 
Under första halvåret 2021 genomfördes nio av tio inplanerade medborgardialoger, 
en planerades om till andra halvåret. Nämnden har anpassat sina metoder för med-
borgardialog och nyttjar olika kanaler för att nå ut till medborgarna. Därmed görs 
bedömningen att medborgardialogen mellan kommuninvånarna och nämnden uti-
från rådande läge covid -19 varit tillräcklig under 2021.  

Identifierade utvecklingsområden: 
 Fortsätta att bidra till att Knivstas kommuns metoder för medborgardialog 

utvecklas för att få fler kommuninvånare delaktiga i dialogen. 
 Fortsätta skapa förutsättningar och vara flexibla för att möta knivstabons 

olika behov och önskemål kring medborgardialog och skapa möjligheter-
för att få komma till tals på olika sätt. 

Målstyrning – motstridighet mellan nämndens mål och Agenda 2030 
Risk Kontrollmoment 
Att nämndens mål inte följer 
en röd tråd från Kommun-
fullmäktiges mål och Agenda 
2030s mål 

För att de styrande målen ska ge den eftersträvade poli-
tiska vägledningen så krävs att målstrukturen följer den 
röda tråden. Kontrollområdet ska undersöka huruvida 
målstrukturen från kommunfullmäktige och vidare till 
nämndens mål/uppdrag inte är motstridiga. 

 

Bedömning 
Uppföljningen konstaterar att Samhällsutvecklingsnämnden hanterar sin målstyr-
ning genom målsättning, planering och utvärdering. Bedömningen är därför att det 
inte finns någon motstridhet mellan kommunfullmäktiges målstruktur uppbyggd ut-
ifrån agenda 2030 och Samhällsutvecklingsnämndens egna mål och övriga doku-
ment. Budskapet från Agenda 2030 om hållbar utveckling utifrån de tre dimension-
erna ekonomisk, social och miljömässig genomsyrar både kommunfullmäktige och 
nämndens mål och uppdrag. För att bibehålla ett hållbart och långsiktigt arbete 
kring nyttjandet av kommunens resurser behöver Samhällsutvecklingsnämnden 
fortsätta bevaka hur den snabba utbyggnaden och exploateringen av Knivsta påver-
kar kommunens miljö och natur, men också samhälle och välfärd. 

Socialnämnden 

Rättssäkerhet IFO barn och unga 
Risk Kontrollmoment 
Att myndighetsutövningen mot enskilda 
inte är rättssäker. 

Uppföljning av rättssäkerheten inom myndig-
hetsutövningen mot barn och unga. 

 

Bedömning 
Det som följts upp är hur väl enheten för barn och unga arbetar efter gällande lagar 
och föreskrifter. Följande områden har varit i fokus:  
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 Dokumentation vid beslut om omedelbart omhändertagande enligt lag 
(1990:152) med sär-skilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

 Utredningstider och handläggningstider vid orosanmälan enligt socialtjänst-
lagen (2001:453) 

 Dokumentation vid beslut om att avsluta vård enligt lag (1990:152) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

 Omedelbara skyddsbedömningar enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
 Enhetens arbete med egenkontroller i förhållande till Socialstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd. 

Uppföljningen synliggör att enheten arbetat med de utvecklingsområden och åt-
gärdspunkter som identifierades vid förra årets uppföljning av rättssäkerhet inom 
enheten. Ett antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter har dock identifierats, 
vilka Socialnämndens verksamhet enheten för barn och unga behöver arbeta med. 
Dessa utvecklingsområden och åtgärdspunkter handlar framförallt om formaliakrav 
vid omedelbara omhändertaganden enligt lag (1990:152) med särskilda bestämmel-
ser om vård av unga (LVU) samt vid omedelbara skyddsbedömningar och utred-
ningstider enligt socialtjänstlagen (2001:453) och enhetens arbete med egenkon-
troller. 

Utskrivningsprocessen 

 

Bedömning 
Det som följts upp är hur väl vård- och omsorgskontoret arbetar efter gällande lagar 
och föreskrifter kopplade till utskrivningsprocessen. Följande områden har varit i 
fokus: 

 Vård- och omsorgskontorets riktlinjer, rutiner, processbeskrivningar, etc. 
 Ansvarsfördelning och rutiner inom den egna verksamheten. 
 Samarbete och rutiner inom kommunen. 
 Samverkan med Region Uppsala. 

Ett antal åtgärdspunkter har identifierats, vilka vård- och omsorgskontoret behöver 
arbeta med. Dessa åtgärdspunkter handlar framförallt om säkerställande av rutiner 
och processer för intern samverkan mellan nämndens enheter samt säkerställande 
av rutiner och processer för samverkan med Region Uppsala. 

 

 

Risk Kontrollmoment 
Att enskilda inte får en planerad vård, omsorg 
eller stöd då de skrivs ut från slutenvård. 

Uppföljning av utskrivningsprocessen 
inom Vård- och omsorgskontoret. 
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Utbildningsnämnden 

Skolplikt och det kommunala aktivitetsansvaret under Covid -19 
Risk Kontrollmoment 
Att elever inte får den 
utbildning/insats de har rätt 
till, utifrån rådande läge. 

Att nämndens verksamheter följer de rutiner och riktlinjer 
för att främja närvaro i grundskolan samt att det finns 
strukturer för det kommunala aktivitetsansvaret för elever 
i gymnasieåldern. 

 

Bedömning 
Kontrollmomentet har ej genomförts inom ramen för intern kontroll under 2021. 
Risken och kontrollmomentet finns i nämndens intern kontrollplan för 2022. 

Vårdgivaransvar 
Risk Kontrollmoment 
Att nämnden/huvudmannen inte 
säkerställer sitt vårdgivaransvar 
enligt hälso- och sjukvårdslagen 

Kontroll av ledningssystem, patientsäkerhetsberät-
telse, journalhantering, arkivering, medicinskt och 
psykologiskt vårdgivaransvar. 

 

Bedömning 
Det samlade ansvaret för den centrala elevhälsan skapar en likvärdighet mellan sko-
lenheter då kompetensutveckling och kvalitetsarbetet utifrån vårdgivaransvaret 
hålls samman. Den centrala elevhälsan ger också goda förutsättningar för samver-
kan och kompetensutbildning för elevhälsans medicinska, psykologiska och psyko-
sociala kompetenser.  

Utredningen lyfter ett antal utvecklingsområden:  
 Förtydliga de olika processerna i verksamheterna utifrån lagstiftning och 

ansvarig funktion. 
 Journalhantering och dokumentation. 
 Planering och uppföljning (innefattande elevhälsans medicinska insats). 
 Synkning av verksamhetsplan med ledningssystem och patientsäkerhets-

berättelse. 
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Uppföljning intern kontroll gemensamma nämnder 

IT-nämnd  
Nämnden är gemensam för Knivsta, Heby, Tierp, Östhammar och Älvkarleby 
kommuner. Nämnden har Tierps kommun som värdkommun, värdkommunen tar 
fram riktlinjer för den interna kontrollen. Nämnden har antagit en intern 
kontrollplan för 2021, följt upp densamma samt beslutat att godkänna informationen. 
Internkontrollplanen för 2021 innehöll fem kontrollobjekt, dessa rapporteras som 
genomförda och följs upp årligen, kvartalsvis eller kontinuerligt.  

  

Lönenämnden  
Nämnden är gemensam för Knivsta, Tierp och Älvkarleby kommuner. Nämnden 
har Tierps kommun som värdkommun, värdkommunen tar fram riktlinjer för den 
interna kontrollen. Nämnden har antagit en intern kontrollplan för 2021, följt upp 
densamma samt beslutat att godkänna informationen. Internkontrollplanen för 2021 
innehöll 16 kontrollobjekt, dessa rapporteras som genomförda och följs upp 
månadsvis, veckovis eller löpande.  

 

Överförmyndarnämnden  
Kommunerna i Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby, Älvkarleby och Uppsala har en 
gemensam överförmyndarnämnd. Alla ärenden handläggs på överförmyndarkon-
toret som ligger i Uppsala. Överförmyndarnämnden har antagit en intern kontroll-
plan för 2021 i enlighet med Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll. 
Nämnden har antagit en intern kontrollplan för 2021 och följt upp densamma samt 
beslutat att lägga informationen till handlingarna. Samtliga kontrollmoment i intern 
kontrollplanen rapporteras som genomförda kvartalsvis enligt plan med ett fåtal av-
vikelser.  
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Uppföljning intern kontroll i de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (2017:725) uppsiktsplikt över både 
kommunala verksamheter och kommunägda bolag. En del i uppsiktsplikten är att 
ta del av och följa upp den interna kontrollen.  

I 8 kap. aktiebolagslagen (2005:551) uttrycks bolagens ansvar för kontroll över bo-
lagets läge. Styrelsen i respektive bolag ansvarar för den interna kontrollen inom 
sin verksamhet. Knivstabostäder AB och Kommunfastigheter i Knivsta AB har fast-
ställt intern kontrollplaner för 2021. Eftersom Alsikebolaget är under avveckling 
ansågs framtagande av intern kontrollplan inte relevant för 2021. 

Strukturen för intern kontroll i bolagen följer från 2020 den struktur för intern kon-
troll som används av nämnderna. Kontrollområdena har deltas in i bolagsgemen-
samma och bolagsspecifika. Samtliga kontrollmoment rapporteras som genomförda 
enligt plan, en bolagsgemensam avvikelse har identifierats och åtgärder är inledda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 § 100 Ansökan om tilldelning av KS ofördelade investeringsmedel för belysning och markarbeten vid Knivsta station - KS-2022/285-1 Ansökan om tilldelning av KS ofördelade investeringsmedel för belysning och markarbeten vid Knivsta station : Tjänsteutlåtande 2022-05-03

Sida 1 av 2 

   
 

  
Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-03 

Diarienummer 
KS-2022/285 

   
 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om tilldelning av KS ofördelade investeringsmedel för 
belysning och markarbeten vid Knivsta station 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar samhällsutvecklingsnämnden ytterligare 2,3 miljoner kronor för 

åtgärder att stärka tryggheten runt Knivsta station.  
2. De 2,3 miljoner kronorna tas från budgetposten KS ofördelade investeringsmedel.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns en vilja att öka tryggheten runt Knivsta station. Det saknas dock medel för gatu- 
och trafikenheten i samhällsutvecklingsnämndens budget för 2022 för att kunna prioritera en 
upprustning under året. Samhällsutvecklingsnämnden ansöker därför om tilldelning av 2,8 
miljoner från KS ofördelade investeringsmedel för att stärka tryggheten runt Knivsta station. 

Bakgrund 
Samhällsutvecklingsnämnden har ansökt om att tilldelas extra medel för att förbättra 
belysningen runt cykelparkeringarna vid Knivsta station. Av tjänsteutlåtandet daterat 2022-
03-11 framgår att stationsområdet har tidigare pekats ut som en plats där vissa invånare 
känner sig mindre trygga nattetid. Mer belysning gör det lättare att orientera sig på platser 
där det är mörkt och skapar fler alternativa rörelsestråk vilket i sin tur kan öka tryggheten.  
Det finns en politisk vilja att stärka tryggheten runt stationen. Samhällsutvecklingsnämnden 
saknar tillräckligt med medel för att kunna rusta upp området runt stationen under året. 
Nämnden ansöker därför om ytterligare medel för att utföra markarbeten och installera mer 
belysning.  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för trygghetsfrågor i kommunen men 
trygghetsfrågor berör samtidigt kommunens samtliga nämnder. Nämnder ska var och en 
inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt (6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Enligt Reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun § 48 är samhällsutvecklingsnämnden 
ansvarig för kommunens uppgifter beträffande bl.a. byggande, drift och underhåll och 
förvaltning av allmänna platser såsom vägar, broar, torg och parker.  
Kommunstyrelsen kan samverka med samhällsutvecklingsnämnden i trygghetsfrågan genom 
att använda medel från budgetposten KS ofördelade investeringsmedel.  
Kommunledningskontoret redovisar sina synpunkter under ekonomisk konsekvensanalys. 
Kommunledningskontoret rekommenderar kommunstyrelsen att bevilja 
samhällsutvecklingsnämnden ett anslag på ytterligare 2,3 miljoner kronor.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunstyrelsen har idag 2,3 miljoner kronor kvar av KS ofördelade investeringsmedel. 
Kommunstyrelsen kan därför inte bevilja samhällsutvecklingsnämnden hela den begärda 
summan. Förslaget är ändå att tilldela samhällsutvecklingsnämnden de återstående 2,3 
miljonerna. Gatu- och trafikenheten har meddelats att anslaget blir mindre och anpassar sig 
därefter.   
Förslaget innebär att 2,3 miljoner omfördelas från KS investeringsbudget. Pengarna 
investeras i att rusta upp den offentliga miljön vid Knivsta station. Investeringen antas öka 
trygghetskänslan runt stationen under flera år. Förslaget till beslut innebär att 
kommunstyrelsen har uttömt samtliga medel från budgetposten KS ofördelade 
investeringsmedel.  
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord i SUN-2022/109  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-03 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 47, 2022-05-02 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-11 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Ekonomichef 
Gatu- och trafikenheten 
 
 
 
Daniel Lindqvist  

Kommundirektör  
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Samhällsutvecklingsnämnden  PROTOKOLL 1 (1)  

Sammanträdesdatum  
2022-05-02 §§ 47-48 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-05-26 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-05-05 Datum när anslaget tas ner 2022-05-27 

 

 
 
§ 47   Dnr: SUN-2022/109 

Ansökan om tilldelning av KS ofördelade investeringsmedel för belysning och 
markarbeten vid Knivsta station 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden ansöker om 2,8 miljoner kronor från budgetposten KS 

ofördelade investeringsmedel för åtgärder för att stärka trygghetskänslan runt Knivsta 
station.  

2. Beslutet justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Det finns en vilja att öka tryggheten runt Knivsta station. Det saknas dock medel för gatu- 
och trafikenhetens i samhällsutvecklingsnämndens budget för 2022 för att kunna prioritera 
en upprustning under året. Samhällsutvecklingsnämnden ansöker därför om tilldelning av 2,8 
miljoner från KS ofördelade investeringsmedel för att stärka tryggheten runt Knivsta station 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-11 
 
Alexander Jonsson, tillförordnad gatuchef, föredrar. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Gatu- och trafikenheten 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-11 

Diarienummer 
SUN-2022/109 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Ansökan om tilldelning av KS ofördelade investeringsmedel för 
belysning och markarbeten vid Knivsta station 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsnämnden ansöker om 2,8 miljoner kronor från budgetposten KS ofördelade 

investeringsmedel för åtgärder för att stärka trygghetskänslan runt Knivsta station.  
2. Beslutet justeras omedelbart.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns en vilja att  vill öka tryggheten runt Knivsta station. Det saknas dock medel för gatu- 
och trafikenhetens i samhällsutvecklingsnämndens budget för 2022 för att kunna prioritera 
en upprustning under året. Samhällsutvecklingsnämnden ansöker därför om tilldelning av 2,8 
miljoner från KS ofördelade investeringsmedel för att stärka tryggheten runt Knivsta station 
 
Bakgrund 
Det finns en vilja att öka trygghetskänslan runt Knivsta station. 2018 genomförde Knivsta 
kommun en medborgardialog kring tryggheten i den offentliga miljön. En majoritet av 
invånarna i kommunen svarade att de kände sig trygga i kommunen. Bland de platser som 
beskrevs som otrygga ingick bland annat tågstationsområdet och Knivsta centrum. 
Anledningar som framfördes till otryggheten var bland annat för lite gatubelysning.  
 
Gatukontoret ansvarar för drift och underhåll av gatubelysningen. Belysningen inspekteras 
och åtgärdas löpande men åtgärderna behövs främst vid äldre belysning på andra platser i 
kommunen. 
Upplevd trygghet nattetid och planering för en trygg offentlig miljö 
Olika människor upplever offentliga miljöer på olika sätt. Samma plats kan upplevas olika 
under olika timmar av dygnet. Centrala platser upplevs ofta som mer trygga under dagen då 
det är ljust och fler rör sig där på platsen. Det finns samband mellan fysisk miljö, brottslighet 
och trygghet. Det finns flera studier som pekar på att god belysning minskar antalet brott och 
att den påverkar tryggheten. Mer belysning gör det lättare att orientera sig på platser där det 
är mörkt och skapar flera alternativa rörelsestråk. Bättre belysning kan också minska 
brottsligheten på platsen (både utsattheten för klotter och exempelvis cykelstölder) 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för trygghetsfrågor i kommunen men 
trygghetsfrågor berör samtidigt kommunens samtliga nämnder. Nämnder ska var och en 
inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt (6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Enligt Reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun § 48 är samhällsutvecklingsnämnden 
ansvarig för kommunens uppgifter beträffande bl.a. byggande, drift och underhåll och 
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förvaltning av allmänna platser såsom vägar, broar, torg och parker. Kommunstyrelsen kan 
avsätta medel från budgetposten KS ofördelade investeringsmedel för att möjliggöra för 
samhällsutvecklingsnämnden att kunna vidta särskilda trygghetsskapande åtgärder vid 
stationen.  
 
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med gata- och trafikenheten som ansvarar för 
kommunens gator, torg och övrig hårdgjord allmän platsmark. Det finns idag fyra 
cykelparkeringar i anslutning till Knivsta station:  

• Cykelparkeringen söder om stationen, vid korsningen Centralvägen och Knistavägen, 
• Cykelparkeringen längsmed Centralvägen norr mitt emot Bröderna Modins hus 

(Swedbank), 
• Cykelparkeringen norr om stationen, vid bussterminalen i höjd med Staffansvägen, 

och  
• Cykelparkeringen väster om järnvägsspåren i höjd med Kapellvägen.  

 
Enligt gatu- och trafikenheten finns i dag möjlighet att förbättra belysningen på flera av 
cykelparkeringarna genom att sätta ut fler lyktstolpar. Belysning kan installeras direkt på 
cykelparkeringarna norr, söder och väster om stationen.  
 
Cykelparkeringen i höjd med bröderna Modins hus (Swedbank) är dock i dåligt skick. För att 
gatu- och trafikenheten ska kunna åtgärda belysningen på parkeringen krävs förberedande 
markarbeten och att nya cykelställ införskaffas innan belysningen kan installeras. Kostnaden 
för upprustning av cykelparkeringen, samt de nya lyktstolparna beräknar gatu- och 
trafikenheten till 2,8 miljoner kronor. Dessa kostnader överskrider enhetens driftsbudget för 
2022.  
 
För att möjliggöra att belysningen och därmed tryggheten stärks runt hela stationsområdet 
föreslår förvaltningen att samhällsutvecklingen ansöker om att tilldelas ytterligare 2,8 miljoner 
från posten KS ofördelade investeringsmedel för att på så sätt finansiera de ökade 
kostnaderna som upprustningen skulle innebära. Den politiska viljan är att belysningen ska 
vara på plats innan hösten. Då krävs att arbetet utförs under sommaren. För att få ett snabbt 
beslut hos kommunstyrelsen krävs att beslutet omedelbart justeras.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget innebär att 2,8 miljoner omfördelas från KS investeringsbudget. Pengarna 
investeras i att rusta upp den offentliga miljön vid Knivsta station. Investeringen antas öka 
trygghetskänslan runt stationen under flera år.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-11 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Gatu- och trafikenheten 
 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet syftar till att stärka trygghetskänslan i den offentliga miljön. Barn och framförallt 
ungdomar rör sig i den offentliga miljön nattetid och miljöns planering påverkar även deras 
upplevda trygghet.  
 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Barn har enligt barnkonventionen rätt till liv, överlevnad och utveckling. De har också rätt till 
social trygghet. Att öka tryggheten i Knivstas utomhusmiljöer bedöms vara i linje med barnets 
bästa.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
I det här fallet bedöms åtgärden inte ha några intressekonflikter gentemot barn. Att öka 
belysningen runt stationen gör området mer attraktivt att vistas i under kvällstid vilket ökar 
trygghetskänslan och minskar risken för att utsättas för brott. Att rusta upp cykelställen 
minskar risken för cykelstölder.  
 
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 
Isak Marquardt, 
exploateringsingenjör 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-16 

Diarienummer 
KS-2022/333 

   

 

Kommunstyrelsen 

Uppdrag att förhandla om förvärv av fast egendom som angränsar 
till detaljplanen ANE2a 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att förhandla om förvärv av fast egendom 
som angränsar till detaljplanen Alsike Nord etapp 2a. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att träffa avtal om förvärv av fast egendom som angränsar till 
detaljplanen Alsike Nord etapp 2a förutsatt att förvärvet erfordras för detaljplanens 
antagande och sker på affärsmässiga villkor. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen genom Tillväxtkontoret ges uppdraget att förhandla och försöka genomföra 
förvärv av fastigheter som angränsar till detaljplanen Alsike Nord etapp 2a och erfordras för 
detaljplanens antagande. 

Bakgrund 

Kommunens bedömning är att det finns ett flertal goda anledningar till att förvärva fastigheter 
som angränsar till detaljplanen och erfordras för detaljplanens antagande. Det skulle 
innebära en ökad flexibilitet och handlingsfrihet för den kommande utvecklingen av Alsike.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

De långsiktiga ekonomiska effekterna bedöms bli positiva men det är på förhand svårt att 
avgöra när dessa kan komma att realiseras. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-16 

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. 

 

 

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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