
 
 

 

KUNGÖRELSE 
2021-11-12 

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 
Dag och tid: Onsdagen den 24 november 2021, kl 18.00. 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18. 

Deltagande på distans  
Eventuell distansnärvaro ska anmälas i förväg. Information har gått till gruppledarna genom 
ordföranden.  
Anmälan om förhinder 
Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar kommunsekreteraren 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se  

Publicering av handlingar på webben 
Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se. Vid frågor, kontakta 
kommunsekreteraren eller knivsta@knivsta.se  
Förtäring  
För de ledamöter som väljer att delta i Tilassalen kommer kaffe att finnas.  

Webbsändning 
Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.  
 

Välkomna!  

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande  

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


 
 

 

 

Dagordning 

1. Upprop 

2. Justering 
Förslag: Protokollet justeras av ordföranden och två justerare den 22 november 2021.  

3. Fastställande av dagordning  

4. Anmälnings- och informationsärenden  

a) Anmälda beslut och skrivelser  
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige (ej utskickade):  

 Beslut från IT-nämnden,  2021-09-17, Preliminär delårsrapport 2021 
 Beslut från Lönenämnden 2021-09-17, Preliminär delårsrapport 2021 
 Beslut om förlängt förordnande som vigselförrättare, Lacka Linder 
 BMN § 134, 2021-10-07, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 
 Protokoll från Samordningsförbundets sammanträde 21 oktober 2021 
 KS § 162, 2021-10-25, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut  
 Länsstyrelsens inspektionsrapport över Överförmyndarnämnden, september 2021 
 Protokoll från Samordningsförbundets sammanträde den 16 september 2021 
 SN  § 69, 2021-09-02, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal ett 2021 
 SN § 83, 2021-10-07, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2021 
 SN § 85, 2021-10-07, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 
 SUN § 101, 2021-10-04, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 
 Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22 av anslutning av 

kommunalt avlopp till Käppalaförbundet (KS-2021/708) 

b) Kommunalråden informerar  

5. Ledamöternas frågor 
KS-2021/26 

6. Interpellationer  
KS-2021/25 
Interpellation från Synnöve Adell (KD) till kommunstyrelsens ordförande om den öst-västliga 
trafiken genom Knivsta  
Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om nya 
förbindelser över järnvägen  

Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till bygg- och miljönämndens ordförande om 
reviderad taxa för tillsyn enligt miljöbalken  



 
 

 

 

Beslutsärenden 

7. Anmälan av motioner 
KS-2021/750 Motion 2021:10 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) - Utveckla 
Mora äng till ett besöksmål 

8. Övriga valärenden 
KS-2021/10 
9. Val av styrelse till Knivsta Kommunhus AB 
KS-2021/10 

10. Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2021 
KS-2021/725 
Utlåtande 2021-10-26  
PWC:s granskningsrapport 2021-10-19  

11. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2021 
KS-2021/15 
Beslut från kommunstyrelsen, § 163, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2021 

12. Svar på motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) – Bilda ett naturreservat på 
kommunal mark i södra Lunsen 

KS-2020/768 
Bordlagt på fullmäktige 2021-09-22 
Beslut från kommunstyrelsen, § 119, 2021-08-23 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 42, 2021-04-26 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2021-03-29 
Motionen 

13. Motion 2021:02 från Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) – Inför ett register 
över motioner på kommunens hemsida 

KS-2021/122 
Bordlagt på fullmäktige 2021-09-22 
Beslut från kommunstyrelsen, § 122, 2021-08-23 
Tjänsteutlåtande 2021-06-30 
Motion 2021:02 



 
 

 

 

14. Program för integration i Knivsta kommun 
KS-2021/485 
Beslut från kommunstyrelsen, § 149, 2021-09-27 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 
Förslag till program för integration i Knivsta kommun 2021-06-16 

15. Revidering av prislista för kommunens bokningsbara lokaler 
KS-2021/544 
Beslut från kommunstyrelsen, § 164, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Förslag på prislista  

16. Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala Ängby och Östra 
gärdet 

KS-2021/612 
Beslut från kommunstyrelsen, § 168, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra 
gärdet 
Bilaga 3, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra gärdet 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 78, 2021-09-06 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-06-14 

17. Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Ängby 2:8 
KS-2021/613 
Beslut från kommunstyrelsen, § 169, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8 
Bilaga 3, Kartbilaga för utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 79, 2021-09-06 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-07-13 

18. Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Gredelby 1:148 
KS-2021/614 
Beslut från kommunstyrelsen, § 170, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för förskolan intill Boängsvägen. 
Bilaga 3, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Gredelby 1:148 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 80, 2021-09-06 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-07-13 



 
 

 

 

19. Informationssäkerhetspolicy 
KS-2021/634 
Beslut från kommunstyrelsen, § 167, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Informationssäkerhetspolicy Knivsta kommun 

20. Redovisning 2021 av motioner som inte har beretts inom ett år 
KS-2021/636 
Beslut från kommunstyrelsen, § 174, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-28  
 



 
Interpellation 
 

Om den öst-västliga trafiken genom Knivsta  

 
Gredelbyleden har under många år fungerat som en genomfartsled mellan västra och östra Knivsta 
och har varit den enda raka vägen mot E4:an och centrum för alla som befinner sig väster om 
järnvägen. 
 
Leden utgör också en viktig nod mellan riksväg 77 och västra Mälardalen och förväntas öka sin 
trafikering årligen fram till 2035, enligt Trafikverkets beräkningar. Drygt tio procent av trafiken består 
av tunga godstransporter.1  
 
När nu styret i och med fyrspårsavtalet i december 20172, planerar en kraftig ökning av antalet 
bostäder väster om Knivsta, och Trafikverket samtidigt endast lovat ersätta den södra 
järnvägsöverfarten med en övergång för gång- och cykeltrafikanter3, så skapas ett mycket sårbart 
läge för den trafik som behöver passera järnvägen genom Knivsta. 
 
Trots detta faktum så valde fempartimajoriteten i Knivsta i juni samt i augusti 2018 att rösta för att 
en detaljplan skulle antas som innebär att Gredelbyleden ska få funktionen av en stadsgata med 
sänkt hastighet, parkeringsfickor på sidorna och planteringar i mitten. Något som ytterligare kommer 
att öka trängseln på leden under rusningstimmarna. 
 
Beslutet går stick i stäv med den trafikanalys som WSP4 gjorde år Knivsta kommun i januari 2018, 
som pekade mot att trafikstopp kan förväntas i anslutning till Gredelbyleden under förmiddagens- 
och eftermiddagens mest trafikerade timmar när området byggts ut mer och det ännu ej finns en 
järnvägsöverfart.   
 
Några garantier för att Trafikverket kommer att finansiera en planskild bilöverfart inom de 
kommande åren finns inte i dagsläget, även om styret vid flera tillfällen lyft fram att man vill arbeta 
för detta.   
 
Med detta som bakgrund så frågar jag kommunalråd Klas Bergström (M) följande: 
 
- Hur tänker styret tillförsäkra Knivstaborna en möjlighet att köra i öst-västlig riktning utan risk för 
köbildning i samband med stängningen av den södra järnvägsöverfarten 2022? 
 
- Kan styret tänka sig att bromsa det planerade byggandet innan dess att garantier på en långsiktig 
lösning för överfart över järnvägen, alternativt en annan väglösning, finns på plats?  
 
Synnöve Adéll 
Kristdemokraterna, Knivsta 
                                                           
1 Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby, Knivsta Uppsala län, Vägplan (Trafikverket, 2013) 
2 Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Uppsala kommun. (Regeringskansliet, 2017)  
3 Redan 2015 aviserade Trafikverket att man planerar att ersätta dagens bilväg med en överfart enbart för 
gång- och cykel, se: Åtgärdsvalsstudie Knivsta planskildhet med järnvägen - Bättre tillgänglighet till tåg och 
inom Knivsta tätort. (Trafikverket, 2015)  
4 PM – Trafikanalys Knivsta kommun 2035. (WSP, 2018) 



 

 

 

                             

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M) 

Finns det någon plan för fler överfarter över järnvägen i Knivsta och Alsike? 

Den senaste tiden har visat hur utsatt trafikläget i Knivsta för passage över järnvägen är. Pågående 

arbete på Gredelbyleden och en samtidig avstängning av plankorsningen över järnvägen har visat på 

sårbarheten. 

Vi noterar att majoriteten i sent läge omprövar stängningen av korsningen som Trafikverket, som 

fram tills nyligen planerat till sommaren 2022. Det skrevs på sociala medier onsdagen den 27 oktober 

att Samhällsutvecklingsnämnden ska ta beslut i frågan, men det är så färskt att det inte fanns på 

agendan två dagar tidigare.  

Men med den kraftiga utbyggnad som majoriteten driver i Västra Knivsta och Alsike kommer det att 

behövas nya passager över eller under järnvägen. Det finns mig veterligen inget pågående arbete 

med Trafikverket vilket krävs i dessa frågor. Det finns heller inte med i förslaget till den nationella  

infrastrukturplan som är ute på remiss just nu. 

Frågan har inte varit uppe i kommunstyrelsen sedan 2014, då KS beslutade om villkor för en 

stängning av järnvägskorsningen. Är det först när oppositionen börjar sätta tryck i frågan som ni 

agerar? 

Har majoriteten haft svårt att förstå vilka svåra konsekvenser en stängning av järnvägskorsningen 

skulle få? 

Har majoriteten en tidsplan för att få till nya passager över eller under järnvägen? 

 

Knivsta 2021-10-29 

 

Lennart Lundberg, gruppledare för Knivsta.Nu 



 
Interpellation till Bygg- och miljönämndens ordförande 

 

Reviderad taxa för tillsyn enligt miljöbalken 

Enligt kommunfullmäktiges mål, ska bygg- och miljönämndens verksamheter 
kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad.  

Trots fullmäktiges mål om rimliga kostnader har Knivsta kommun landets näst högsta 
timpris, 1 444 kr/timme, för tillsyn enligt miljöbalken.  

 

Knivsta kommun 

1 444 kr/h 

 

 

 

Av dialog med både enskilda och företag framgår att avgiften för miljötillsyn upplevs som 
oskälig, oproportionerligt hög samt att bristande transparens gör att avgiften uppfattas 
som godtycklig.  



 
 

 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga bygg- och miljönämndens ordförande: 

Kommer du verka för att anpassa bygg- och miljönämndens verksamhet så att timpriset 
vid kommande taxerevidering ej överstiger riksgenomsnittet med en timkostnad om 984 
kr/h1 ? 

 

Björn-Owe Björk (KD) 
 

 

 
1 2019-års kostnadsläge. Bör omvandlas till 2022-års kosntadsläge 



 

Motion från Liberalerna 
 

Utveckla Mora Äng till ett besöksmål  

 

Förslag till beslut:  
 

Att Knivsta Kommun ska vara drivande i att platsen Mora Äng och Mora Sten utvecklas som 
besöksmål och görs mer attraktiv för kommuninvånare och tillresta besökare.  

Att Knivsta Kommun bjuder in berörda parter, länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk m.fl. till samtal.  
 

Att Knivsta Kommun ska vara drivande för att platsen Mora Äng och dess historia utforskas så att nya 
fynd och information kan bidra till en ökad förståelse för platsens historia, dess betydelse och hur där 
sett ut historiskt.  
 

Att Knivsta kommun redan från start tillskjuter ekonomiska medel för att bidra till olika förbättringar 
på platsen. Vi anser att 3 miljoner kronor behöver avsättas initialt till utveckling av Mora Äng som 
besöksmål.   

Att en arbetsgrupp utses som kan leda kommunens arbete. 

 
Bakgrund  

Mora sten har varit en inspirationskälla till kommunens vapensköld och det har tagits initiativ till att 
lyfta upp Mora Sten och Mora Äng på dagordningen. Kommunfullmäktige beslutade 2005 att bifalla 
en motion från kommunfullmäktiges presidium med förslaget att uppdra åt kommunstyrelsen att 
tillsätta en projektgrupp med syftet att sprida kunskap om Mora sten och att i en förlängning se på 
möjligheterna att utveckla området däromkring. 

Kommunfullmäktiges presidium blev arbetsgrupp. Arbetet utmynnade i rapporten ”Utveckling av 
besöksmålen Mora sten och Mora stenar – en förstudie”, som i sin tur presenterades i en rapport från 
projektgruppen för Mora sten till fullmäktige 26 oktober 2006. Under arbetet hölls samråd med 
Länsstyrelsen och Upplandsmuseet samt hembygdsföreningar och Arbetsgruppen Långhundraleden. 
Som avslutning inbjöds till ett allmänt seminarium kring ämnet, vilket redovisades i rapporten. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 6 september 2007 att inrätta en tillfällig 
beredning för Projekt Mora sten. Som ett led i beredningens arbete gjordes ytterligare en utredning, 
som fortsättning på den ovan nämnda.  
 

Utredningens syfte var att belysa hur man kan skapa ett publikt historiskt rum med stor 
attraktionskraft, beläget i anslutning till gravfältet vid Morby i Knivsta kommun, kring ämnena 
Långhundraleden, riksbildningen och Mora sten-traditionen. Utredningen presenterades i en skriftlig 
rapport i september 2008. Vid samma tillfälle hölls också ett seminarium med ett flertal besökare. 
Tyngdpunkten i utredningen låg på att presentera hur ett nytt besöksmål kan utformas, utifrån de 
förutsättningar som finns. På platsen finns till exempel inga fysiska lämningar som har samband med 
riksbildningen att titta på, vilket ställer särskilda krav på presentationen.  



 

 

Förvaltningen genom dåvarande kommunchef Anna Maria Dansbo ansåg att kommunens pressade 
ekonomiska läge innebar att kommunen borde fokusera på kärnverksamheten. Däremot sågs positivt 
på att andra aktörer kunde kliva in och driva arbetet med Mora Äng som besöksmål, men att 
kommunen kunde finnas med som en diskussionspart. Finansiering kunde delvis ordnas genom det 
EU-finansierade projektet Leader. Knivsta kulturkrets ordnade en föreläsning om nya rön kring Mora 
stenar. I samband med denna föreläsning togs initiativ till ett LEADER-projekt för att utveckla 
området och Långhundraleden 

Vi liberaler anser att Mora äng och Mora Sten är viktigt och att Knivsta Kommun åter bör lyfta frågan. 
Knivsta Kommun behöver vara drivande i arbetet för att utveckla Mora Äng som besöksmål. 
Kommunen behöver även vara införstådd med att också den behöver vara med att finansiera en 
utveckling av Mora Äng. Om så inte är fallet så kommer historien mycket sannolikt upprepa sig. 
 
Mora Sten och Mora Äng är mytomspunna namn förankrade inte bara i Knivstabygdens utan Sveriges 
historia. Mycket kunskap om både stenen och platsen har gått förlorad. Det finns omnämnanden och 
korta historiska skildringar vilka till viss del går att bekräfta genom de arkeologiska undersökningar 
som gjorts. Vi Liberaler anser att Mora Äng som plats förtjänar en helt annan utveckling än vad som 
varit fallet. Hur Mora Äng och Mora Stenar bortprioriterats i åratal av kommunen och andra aktörer är 
ovärdigt en så betydelsefull plats. Det finns goda möjligheter att göra något bra av Mora Äng och 
Knivsta Kommun skulle kunna få ett besöksmål till och en marknadsföringspelare.  
 
 
 
Liberalerna 2021-10-05 

Lotta Wiström Ledamot Kommunfullmäktige 

Anna Koskela-Lundén Ledamot Kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Utlåtande avseende delårsrappor t per 2021-08-31

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i de-
lårsrapporten per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Reviso-
rernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av
densamma.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det in-
nebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifo-
gad revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 55,5 mnkr. Det progno-
stiserade resultatet för 2021 uppgår till 34 mnkr vilket är 23 mnkr bättre än
budgeterat. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 14 mnkr.

Vi bedömer att

• Delårsrapporten för Knivsta kommun, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Det är positivt att de av-
vikelser från god redovisningssed som noterades i granskningen av delårs-
rapporten 2020 har åtgärdats.

• Av redovisningen framgår att de två finansiella målen prognostiseras att
uppfyllas. För målet Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i
balans finns tre indikatorer som ligger till grund för bedömning av måluppfyl-
lelsen. Två av dessa, nettokostnad egentlig verksamhet och låneskuld per
invånare, bedöms delvis att uppnås medan målet att resultatet i kommun-
koncernen ska uppgå till 2,6% av skatter och generella statsbidrag bedöms
uppnås. Den senare är svårbedömd eftersom delårsrapporten inte innehål-
ler en prognos för kommunkoncernens resultaträkning.

• I det prognostiserade resultatet för kommunen ingår exploateringsvinster
och vinster från försäljning av bostadsrätter med 33 mnkr. Exklusive dessa
poster blir resultatet 1 mnkr vilket indikerar att kommunens ekonomi inte är i
balans. I en expansiv kommun som Knivsta är vinster från exploaterings-
verksamheten en viktig inkomstkälla för den fortsatta tillväxten. Vi anser
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Knivsta kommun 2021-10-26

dock att kostnader för den ordinarie verksamheten med tillräckligt god mar-
ginal ska täckas av skatteintäkter och generella bidrag. En vedertagen tum-
regel är att resultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag minst
bör uppgå till 2% och för tillväxtkommuner ännu högre, eftersom en sådan
resultatnivå skapar utrymme för att över tid skattefinansiera en större del av
en kommuns normala investeringsvolym.

• Baserat på delårsrapportens återrapportering bedömer vi det vara svårt att
utifrån den information som lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida
måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är förenlig med de av fullmäktige
fastställda målen. Av nio verksamhetsmål prognostiseras att ett kommer
uppnås, fem mål kommer delvis att uppnås och två mål bedöms inte komma
att uppnås.

.

FÖR KNIVSTA KOMMUNS REVISORER

Birger Eriksson
Ordförande
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Baserat på vår översiktliga granskning har det
inte kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att delårsbokslutet
för Knivsta kommun inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis

Baserat på vår översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att det prognostiserade
resultatet inte skulle vara förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige fastställt i
budget 2021. Samtliga finansiella mål
prognostiseras att uppfyllas. Vi noterar dock
att i det prognostiserade resultatet för 2021 på
34 mnkr för kommunen ingår
exploateringsvinster och vinster från
försäljning av bostadsrätter på 33 mnkr.
Exklusive dessa poster blir resultatet istället 1
mnkr vilket indikerar att kommunens ekonomi
inte är i balans.

Baserat på vår översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering anser vi det
vara svårt att utifrån den information som
lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida
måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är
förenlig med de av fullmäktige fastställda
målen. Av nio verksamhetsmål bedöms att ett
kommer uppnås, fem mål kommer delvis att
uppnås och två mål bedöms inte komma att
uppnås.
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.
Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

Förvaltningsberättelsens innehåll,

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.Den granskade delårsrapporten kommer att
fastställdes av kommunstyrelsen 2021-10-25 och fullmäktige behandlar delårsrapporten
2021-11-24. Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 55,5 mnkr. Enligt tidplan kommer Kommunstyrelsen att äverlämna
rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige. Det prognostiserade resultatet för helåret
uppgår till 34 mnkr vilket är 23 mnkr bättre än budgeterat. Den främsta förklaringen till
detta är att skatteintäkterna förväntas bli högre än beräknat.

Det är positivt att de avvikelser från god redovisningssed som framfördes i granskningen
av delårsbokslutet 2020, avseende förvaltningsberättelsens innehåll, har åtgärdats.

Bedömning

Baserat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapportent inte, i allt väsentligt, är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser

Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021.

Av redovisningen framgår att de två finansiella målen prognostiseras att uppfyllas. För
målet Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans finns tre indikatorer
som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen. Två av dessa, nettokostnad
egentlig verksamhet och låneskuld per invånare, är delvis uppfyllda medan målet att
resultatet i kommunkoncernen ska uppgå till 2,6% av skatter och generella statsbidrag
bedöms uppnås. Den senare är är svårbedömd eftersom det saknas en prognos för
kommunkoncernens resultaträkning. I det prognostiserade resultatet för kommunen
ingår exploateringsvinster och vinster från försäljning av bostadsrätter med 33 mnkr.
Exklusive dessa poster blir resultatet 1 mnkr vilket indikerar att kommunens ekonomi
inte är i balans. I en expansiv kommun som Knivsta är vinster från
exploateringsverksamheten en viktig inkomstkälla för den fortsatta tillväxten. Vi anser
dock att kostnader för den ordinarie verksamheten med tillräckligt god marginal ska
täckas av skatteintäkter och generella bidrag. En vedertagen tumregel är att resultatet i
förhållande till skatter och generella statsbidrag minst bör uppgå till 2% och för
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tillväxtkommuner ännu högre, eftersom en sådan resultatnivå skapar utrymme för att
över tid skattefinansiera en större del av en kommuns normala investeringsvolym.

Av redovisningen framgår att av nio verksamhetsmål prognostiseras att ett uppnås, fem
mål kommer delvis att uppnås och två mål bedöms inte komma att uppnås. För flera av
de indikationer som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen har någon
mätning/avstämning inte gjorts i delårsrapporten. Detta gör det svårt att granska
måluppfyllelsen.

Bedömning

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering anser vi det
vara svårt att utifrån den information som lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida
måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är förenlig med de av fullmäktige fastställda
målen i budget 2021. Som framgår ovan prognostiseras endast ett av nio
verksamhetsmål att uppnås

2021-10-19

Peter Alm
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Knivsta kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av revisionsplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Utlåtande avseende delårsrapport per 2021-08-31 
 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i de-
lårsrapporten per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Reviso-
rernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av 
densamma. 

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det in-
nebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifo-
gad revisionsrapport som utarbetats av PwC. 

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 55,5 mnkr. Det progno-
stiserade resultatet för 2021 uppgår till 34 mnkr vilket är 23 mnkr bättre än 
budgeterat. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 14 mnkr. 

Vi bedömer att 

• Delårsrapporten för Knivsta kommun, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Det är positivt att de av-
vikelser från god redovisningssed som noterades i granskningen av delårs-
rapporten 2020 har åtgärdats. 
 

• Av redovisningen framgår att de två finansiella målen prognostiseras att 
uppfyllas. För målet Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i 
balans finns tre indikatorer som ligger till grund för bedömning av måluppfyl-
lelsen. Två av dessa, nettokostnad egentlig verksamhet och låneskuld per 
invånare, bedöms delvis att uppnås medan målet att resultatet i kommun-
koncernen ska uppgå till 2,6% av skatter och generella statsbidrag bedöms 
uppnås. Den senare är svårbedömd eftersom delårsrapporten inte innehål-
ler en prognos för kommunkoncernens resultaträkning. 
 

• I det prognostiserade resultatet för kommunen ingår exploateringsvinster 
och vinster från försäljning av bostadsrätter med 33 mnkr. Exklusive dessa 
poster blir resultatet 1 mnkr vilket indikerar att kommunens ekonomi inte är i 
balans. I en expansiv kommun som Knivsta är vinster från exploaterings-
verksamheten en viktig inkomstkälla för den fortsatta tillväxten. Vi anser 
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Knivsta kommun 2021-10-26 

dock att kostnader för den ordinarie verksamheten med tillräckligt god mar-
ginal ska täckas av skatteintäkter och generella bidrag. En vedertagen tum-
regel är att resultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag minst 
bör uppgå till 2% och för tillväxtkommuner ännu högre, eftersom en sådan 
resultatnivå skapar utrymme för att över tid skattefinansiera en större del av 
en kommuns normala investeringsvolym. 

• Baserat på delårsrapportens återrapportering bedömer vi det vara svårt att 
utifrån den information som lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida 
måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är förenlig med de av fullmäktige 
fastställda målen. Av nio verksamhetsmål prognostiseras att ett kommer 
uppnås, fem mål kommer delvis att uppnås och två mål bedöms inte komma 
att uppnås. 

. 

 
FÖR KNIVSTA KOMMUNS REVISORER 

 
 
Birger Eriksson  
Ordförande  
 
 

  2021-10-27 20:50:07 UTCSignerat 2318119 2 / 10Oneflow ID Sida



 § 128 Utlåtande 2021-10-26 och PWC:s granskningsrapport 2021-10-19 - KS-2021/725-1 Utlåtande 2021-10-26 och PWC:s granskningsrapport 2021-10-19 : Utlåtande 2021-10-26 och granskningsrapport 2021 från PWC 2021-10-19

 
Rapport från granskning av delårsrapport 2021 Knivsta kommun (1)  PDF (6 sidor, bifogade nedan)

 Ladda ner 47CC09DA8E0880BE95BCBD24CFAD0EC9B3E26E5B53A548CE91EBB250847F23E0

  2021-10-27 20:50:07 UTCSignerat 2318119 3 / 10Oneflow ID Sida



 § 128 Utlåtande 2021-10-26 och PWC:s granskningsrapport 2021-10-19 - KS-2021/725-1 Utlåtande 2021-10-26 och PWC:s granskningsrapport 2021-10-19 : Utlåtande 2021-10-26 och granskningsrapport 2021 från PWC 2021-10-19

Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Peter Alm
Leveranskanal: E-post

 KNIVSTA KOMMUN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BIRGER ERIKSSON

Birger Eriksson

2021-10-27 20:50:07 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2021-10-27 20:50:07 UTCSignerat 2318119 4 / 10Oneflow ID Sida



 § 128 Utlåtande 2021-10-26 och PWC:s granskningsrapport 2021-10-19 - KS-2021/725-1 Utlåtande 2021-10-26 och PWC:s granskningsrapport 2021-10-19 : Utlåtande 2021-10-26 och granskningsrapport 2021 från PWC 2021-10-19

Granskning av
delårsrapport 2021

Knivsta kommun

Projektledare: Peter Alm

Projektmedarbetare, Lina jernebring, Wictor Swärdh och Anton

Ågren

Revisionsrapport

  2021-10-27 20:50:07 UTCSignerat 2318119 5 / 10Oneflow ID Sida



 § 128 Utlåtande 2021-10-26 och PWC:s granskningsrapport 2021-10-19 - KS-2021/725-1 Utlåtande 2021-10-26 och PWC:s granskningsrapport 2021-10-19 : Utlåtande 2021-10-26 och granskningsrapport 2021 från PWC 2021-10-19

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Baserat på vår översiktliga granskning har det
inte kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att delårsbokslutet
för Knivsta kommun inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis

Baserat på vår översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att det prognostiserade
resultatet inte skulle vara förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige fastställt i
budget 2021. Samtliga finansiella mål
prognostiseras att uppfyllas. Vi noterar dock
att i det prognostiserade resultatet för 2021 på
34 mnkr för kommunen ingår
exploateringsvinster och vinster från
försäljning av bostadsrätter på 33 mnkr.
Exklusive dessa poster blir resultatet istället 1
mnkr vilket indikerar att kommunens ekonomi
inte är i balans.

Baserat på vår översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering anser vi det
vara svårt att utifrån den information som
lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida
måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är
förenlig med de av fullmäktige fastställda
målen. Av nio verksamhetsmål bedöms att ett
kommer uppnås, fem mål kommer delvis att
uppnås och två mål bedöms inte komma att
uppnås.
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.
Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.Den granskade delårsrapporten kommer att
fastställdes av kommunstyrelsen 2021-10-25 och fullmäktige behandlar delårsrapporten
2021-11-24. Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 55,5 mnkr. Enligt tidplan kommer Kommunstyrelsen att äverlämna
rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige. Det prognostiserade resultatet för helåret
uppgår till 34 mnkr vilket är 23 mnkr bättre än budgeterat. Den främsta förklaringen till
detta är att skatteintäkterna förväntas bli högre än beräknat.

Det är positivt att de avvikelser från god redovisningssed som framfördes i granskningen
av delårsbokslutet 2020, avseende förvaltningsberättelsens innehåll, har åtgärdats.

Bedömning
Baserat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapportent inte, i allt väsentligt, är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021.

Av redovisningen framgår att de två finansiella målen prognostiseras att uppfyllas. För
målet Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans finns tre indikatorer
som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen. Två av dessa, nettokostnad
egentlig verksamhet och låneskuld per invånare, är delvis uppfyllda medan målet att
resultatet i kommunkoncernen ska uppgå till 2,6% av skatter och generella statsbidrag
bedöms uppnås. Den senare är är svårbedömd eftersom det saknas en prognos för
kommunkoncernens resultaträkning.  I det prognostiserade resultatet för kommunen
ingår exploateringsvinster och vinster från försäljning av bostadsrätter med 33 mnkr.
Exklusive dessa poster blir resultatet 1 mnkr vilket indikerar att kommunens ekonomi
inte är i balans. I en expansiv kommun som Knivsta är vinster från
exploateringsverksamheten en viktig inkomstkälla för den fortsatta tillväxten. Vi anser
dock att kostnader för den ordinarie verksamheten med tillräckligt god marginal ska
täckas av skatteintäkter och generella bidrag. En vedertagen tumregel är att resultatet i
förhållande till skatter och generella statsbidrag minst bör uppgå till 2% och för
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tillväxtkommuner ännu högre, eftersom en sådan resultatnivå skapar utrymme för att
över tid skattefinansiera en större del av en kommuns normala investeringsvolym.

Av redovisningen framgår att av nio verksamhetsmål prognostiseras att ett uppnås, fem
mål kommer delvis att uppnås och två mål bedöms inte komma att uppnås. För flera av
de indikationer som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen har någon
mätning/avstämning inte gjorts i delårsrapporten. Detta gör det svårt att granska
måluppfyllelsen.

Bedömning

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering anser vi det
vara svårt att utifrån den information som lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida
måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är förenlig med de av fullmäktige fastställda
målen i budget 2021. Som framgår ovan prognostiseras endast ett av nio
verksamhetsmål att uppnås

2021-10-19

Peter Alm
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Knivsta kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av revisionsplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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§ 163   Dnr: KS-2021/15 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2021  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Knivsta kommun per 2020-08-31 och 
årsprognos. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.  

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunal bokföringslag ska en kommun upprätta ett delårsbokslut. Kommunens 
resultat för perioden januari-augusti blev 55,5 miljoner kronor och för kommunkoncernen 
uppgår resultatet till 80,2 miljoner kronor. 
Årsprognosen för Knivsta kommun är 34 miljoner kronor, varav nämndernas resultat 
beräknas till 10,1 miljoner kronor. Kommunkoncernen prognosticerar ett resultat om 60,5 
miljoner kronor före koncernelimineringar. Verksamhetsuppföljningen består av 
Kommunfullmäktiges 11 mål och uppdrag. Av de 11 målen görs en bedömning att 4 mål 
kommer uppnås, 5 mål delvis uppnås och 2 mål inte uppnås. Kommunfullmäktiges uppdrag 
till styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. Genomförande av uppdragen 
löper enligt plan och flertalet kommer vara slutförda under mandatperioden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2021 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, föredrar ärendet.  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-07 

Diarienummer 
KS-2021/15 

   
 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta 
kommunkoncern 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Knivsta kommun per 2020-08-31 och 
årsprognos. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunal bokföringslag ska en kommun upprätta ett delårsbokslut. Kommunens 
resultat för perioden januari-augusti blev 55,5 miljoner kronor och för kommunkoncernen 
uppgår resultatet till 80,2 miljoner kronor. 
 
Årsprognosen för Knivsta kommun är 34 miljoner kronor, varav nämndernas resultat 
beräknas till 10,1 miljoner kronor. Kommunkoncernen prognosticerar ett resultat om 60,5 
miljoner kronor före koncernelimineringar. Verksamhetsuppföljningen består av 
Kommunfullmäktiges 11 mål och uppdrag. Av de 11 målen görs en bedömning att 4 mål 
kommer uppnås, 5 mål delvis uppnås och 2 mål inte uppnås. Kommunfullmäktiges uppdrag 
till styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. Genomförande av uppdragen 
löper enligt plan och flertalet kommer vara slutförda under mandatperioden. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommunkoncern resultat uppgick för perioden januari-augusti till 80,2 miljoner 
kronor, föregående års period var resultatet 48,6 miljoner kronor. Alla bolag och förbund 
visare ett positivt resultat inklusive kommunen med undantag av Alsike Fastighets AB.  
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB redovisar ett resultat 18,7 miljoner kronor (föregående 
period 24,7 miljoner kronor), Knivstabostäder AB redovisar ett resultat 2,9 miljoner kronor 
(föregående period 4,4 miljoner kronor), Alsike Fastighets AB -201 tusen kronor (föregående 
period 1,1 miljoner kronor), Roslagsvatten AB 1,9 miljoner kronor (föregående period 2,3 
miljoner kronor) och Brandkåren Attunda 232 tusen kronor (föregående period 741 tusen 
kronor). Knivsta kommuns resultat uppgår till 55,5 miljoner kronor (föregående period 17,8 
miljoner kronor).  
 
Resultatnivån är god för perioden, pandemin har under perioden påverkat verksamheten 
inom koncernen i mindre omfattning än föregående år. Det kan antas att resultatet har 
påverkats genom viss återhållsamhet av projekt och aktiviteter. Det är möjligt att en 
”ketchupeffekt” uppstår under hösten 2021 och kostnaderna ökar.  
Under första 8 månaderna har de statliga bidragen varit under utfasning, men en del 
kostnader för skyddsutrustning kvarstår alltjämt. Årets bidrag uppgår till drygt 3 miljoner 
kronor och avser sjukkostnader för kommunen.  
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Skatteintäkterna är nu i paritet med nivån innan pandemin (sysselsättningen har återhämtat 
sig på arbetsmarknaden), samtidigt som staten har höjt nivån för de generella statsbidragen. 
Ökningen mellan perioden januari-augusti 2021 och 2022 är 35 miljoner kronor eller 4,6 
procent, i ökningen ingår även befolkningsförändringar. 

Nettokostnaderna för kommunen (bruttokostnad minus externa intäkter) har endast ökat med 
0,3 procent mot föregående resultatperiod, en mycket låg siffra men måste ses i ljuset av 
pandemin som påverkat efterfrågan av kommunal service. Även förändringsarbetet i 
kommunen har en påverkan på nettokostnadsutvecklingen, lokal- och fastighetsrelaterade 
kostnader har jämfört med föregående period minskat med 4,5 miljoner kronor, köp av 
huvudverksamhet ökat måttligt (+1%), det vill säga långt under den prisjustering som sker av 
befintliga avtal. 

Försäljning av exploateringsfastigheter har bidragit med 10,4 miljoner kronor för perioden 
(föregående period 11,1 miljoner kronor). Försäljning av lägenheter har inbringat en reavinst 
om 4 miljoner kronor (föregående period 1,9 miljoner kronor). 

Semesterlöneskuldsförändringen har en negativ resultatpåverkan för delårsresultatet med 
4,2 miljoner kronor (föregående period hade den en positiv resultatpåverkan om 6,9 miljoner 
kronor). Den negativa resultateffekten beror på att medarbetarna tagit ut färre semesterdagar 
under denna sommar än förgående år, även personalomsättning påverkar förändringen. 
Semesterskulden som sådan har en positiv resultateffekt i delårsbokslutet med 15 miljoner 
kronor. 

Verksamhetsuppföljningen består av Kommunfullmäktiges 11 mål och uppdrag. Fyra av 
målen bedöms uppnås, två av dem avser de finansiella mål för resultat och nettokostnad 
bland annat. De två övriga avser hållbar miljö och stadsutveckling som har en positiv 
utveckling gällande nya bostäder och hög andel ekologiska livsmedel med mera. Två mål 
bedöms inte uppnås, vilka avser förutsättning till en god hälsa samt stöd i sin aktuella 
livssituation. Målsättningar bedöms inte uppnås för sysselsättning för unga och unga skattar 
sin hälsa låg i senaste undersökningen. Fem mål bedöm delvis uppnås och flertalet av dem 
har en stark koppling till pandemin och en ökad osäkert om målen kan nås. Flera 
brukarundersökningar skjuts på framtiden, sysselsättningen minskade under pandemin och 
vad är effekterna av det, företagsklimatet har förbättrats i senaste undersökningen. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. 
Uppdragens genomförande löper enligt plan och kommer slutföras enligt kravbild. 
Exempelvis har uppdraget om effektiviseringsprogram kommit så långt att målet att minska 
kostnaderna i fasta priser och volym om 20 miljoner kronor nu är uppnått. Förändringsarbetet 
har fortsatt under pandemin men delvis fått en ny riktning med distansarbete och ökad 
användning av digitala mötesverktyg etc. Lokaleffektiviteten har genom lägre kostnader för 
befintliga kontrakt förbättrats (för denna bokslutsperiod är minskningen 4,5 miljoner kronor i 
löpande priser). Vidare har framtida kostnadsökningar kunna hållas ned genom aktiva beslut 
om att skjuta på investeringar, gå ur lokaler och högre nyttjandegrad av befintliga lokaler. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för kommunen. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2021 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisorer 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

Daniel Lindqvist   Dan-Erik Pettersson 
Kommundirektör   Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om att godkänna ett delårsbokslut som är en sammanfattande berättelse av 
perioden januari-augusti och en prognos för årets resultat och bedömning av årets 
måluppfyllelse. 
 
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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Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

Delår 2021 (januari-augusti) med årsprognos. 
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Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin har fortsatt haft påverkan på kommunens verksamheter, åtgärder för att begränsa 
smittspridning, distansarbete etc. Staten har fortsatt kompenserat arbetsgivare för höga 
sjuklönekostnader första halvåret, men inte i den omfattning som var under 2020. Totalt har 
cirka 3 miljoner kronor erhållits, sjukkostnaderna har varit högre än så. 

Med anledning av pandemin beslutade kommunfullmäktige att revidera budgeten 2021 och 
tillföra medel för särskilda satsningar covid19, totalt 3 miljoner kronor. Syftet är bland annat att 
främja lokala näringslivet och föreningsrörelsen genom att avstå från uttag av kommunala taxor 
och avgifter samt bidrag till föreningslivet. Stödet har även riktat sig mot den kommunala 
verksamheten för exempelvis lovaktiviteter vilket bland annat har resulterat i ett omfattande 
sommarlovsprogram som kommit många till del. 

I Knivsta centrum för idrott och kultur har en sporthall upplåtits till Region Uppsala som 
vaccinationslokal. Ishallen och sporthallar har varit stängda 11 respektive 4 veckor för 
takrenovering. Detta har påverkat uthyrning till skola och föreningar. Verksamhet i 
scenkonstlokalen har inte kunnat genomföras med anledning de förekommande restriktionerna 
för allmän sammankomst och offentliga tillställningar. Konstutställningar har genomförts enligt 
plan med hänsyn till restriktioner för besökare. 

Antalet bygglov är fortsatt på en mycket hög nivå (fördubblat jämfört med tidigare år). Det tros 
vara en effekt av Coronapandemin, då privatpersoner valt att investera i sina hem. 

Som en konsekvens av pandemin beslutade staten om ett extra statligt stöd kallat Skolmiljarden. 
För Knivstas del innebar det ett extra stöd om 2,5 miljoner kronor. 

Under pandemin efterfrågas information om parker och friluftsområden som aldrig förr och 
nyttjas i större utsträckning än tidigare. Det har lett till att det ställs större krav på skötsel och 
service. 

Kommande post-coronaperiod kan antas medföra högre personalomsättningen eftersom 
rörligheten varit lägre under pandemin. Därför har ett arbete inletts att saluföra Knivsta kommun 
som arbetsgivare och hur vi på bästa sätt verkar för en digital onboardingprocess samt hur vi drar 
nytta av de förändringar som pandemin inneburit, exempelvis gällande distansarbete och vår syn 
på arbetstid. 

När totalförsvaret nu återuppbyggs ställs höga krav på informationssäkerhet för de kommunala 
verksamheterna. Ett mer systematiskt arbete på informationssäkerhetsområdet har även potential 
att förbättra informationssäkerheten utanför totalförsvarsområdet. 

I mars beslutade Socialnämnden att under 2022 införa Tillitsreform i hemtjänsten, vilket kommer 
att förskjuta mer av insatsens planering från biståndshandläggare till brukaren och utföraren. 

Flera viktiga styrdokument har beslutats under året - näringslivsstrategi, policy för social 
hållbarhet och jämlik hälsa samt policy för medborgardialog. 
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Ett avtal med samhällsfastighetsbolaget Rikshem har ingåtts om en förstudie för eventuell 
förtätning av Estrids och Vilhelms gård. Syftet är att utreda möjlig utökning av boendeplatser 
och därmed uppnå en kostnadseffektivisering. 

Tegelparkens serviceboende (Lss) utökade i början av året sitt boende med 4 platser och har nu 
en kapacitet för 12 brukare. Det är fortsatt mycket få nyanlända som anvisas till kommunen. Av 
Migrationsverkets årsplan på 24 personer har hittills endast fem personer anlänt. 

Arbetet med en ny bolagskoncern har under året fortsatt, där ett moderbolag (Knivsta 
Kommunhus AB) ska bildas hösten 2021. Vidare kommer kommunens helägda bolag att vara 
underställda moderbolaget. Kommunens exploateringsbolag Alsike Fastighets AB ska också 
avvecklas under ordnade former. Som en konsekvens av detta kommer kommunens förvaltning 
överta ansvaret för att exploatera Alsike, näringslivsfrågorna konsolideras i kommunen. 

Kompetensförsörjning, med en åldrande befolkning finns det inte medarbetare att anställa i 
framtiden för att möta pensionsavgångar eller för den delen möta behovet av ökad kommunal 
service inom skolan och äldreomsorgen. Dessutom finns redan idag exempelvis en lärarbrist i 
samhället vilket kommer att kräva en översyn av vad skola är och hur skola kan vara. Nya 
förändrade arbetssätt är ett pågående arbete inom alla kommunala verksamheter liksom ta 
tillvara digitaliseringens möjligheter. 

Klimatförändringarnas påverkan på samhällsbyggandet har aldrig varit större, exempelvis har 
sommarens kraftiga regn och skyfall, både i Sverige och Europa, aktualiserar frågan att aktivt 
arbeta med skyfallshantering, både i ett planeringsskede, men även i befintliga miljöer. 

Händelser som inträffat efter delårsperioden. 

Frågan om kommunens framtida VA lösning närmar sig ett beslut, där kommunfullmäktige ta 
beslut om att ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet i september månad 2021. Beslutet 
innebär att en VA ledning till Sigtuna kommun kommer byggas genom Knivstavattens försorg. 
Investeringen beräknas till cirka 500 miljoner kronor. Detta innebär också att kommunens VA är 
framtidssäkrat för lång tid framöver och de höga kraven på vattenrening kan uppnås. 

Kommunens lån om 50 miljoner kronor har lösts under september 2021. 

Lättnader i restriktioner i slutet av september 2021 möjliggör en återgång till mer normal 
verksamhet, det finns ett uppdämt behov att mötas och genomföra aktiviteter fysiskt. 
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Kommunens förväntade utveckling 

Utmaningar 

Knivsta kommuns utmaningar är liknande många andra kommuner. Färre ska försörja fler, det 
vill säga skatteintäkterna kommer inte öka lika mycket som behovet av kommunal service i takt 
med en åldrande befolkning. Det ställer krav på en omställning av hela offentliga sektorn med 
ökade samarbeten och samverkan. Användande av ny teknik kommer vara viktigt verktyg för att 
möta utmaningen. 

I Knivsta specifikt är även 4-spårsavtalet med staten där kommunen ska möjliggöra för 15000 
nya bostäder fram till 2057 en jätteutmaning. Beräkningar visar att det innebär en genomsnittlig 
befolkningstillväxt om drygt 2,5 procent per år. Det kommer medföra fortsatta investeringar 
under lång tid framöver och med behov av finansiering av infrastruktur och fastigheter. 

Kompetensförsörjning, Sveriges Kommuner och Regioner har räknat ut att offentlig sektor 
behöver anställa all tillgänglig arbetskraft på arbetsmarknaden på grund av den det ökade 
behovet av kommunal service och ersätta pensionsavgångar, detta gäller under förutsättning att 
verksamheten bedrivs på samma vis som idag. Det är en orealistisk ekvation, men det visar ännu 
tydligare hur knivskarp konkurrensen om framtidens medarbetare kommer vara. 

Sveriges Kommuner och Regioner för en nationell utmaning som kortfattat beskrivs "färre ska 
försörja fler". Det betyder att Sverige står inför en åldrande befolkning, antalet äldre över 80 år 
väntas öka med 85 procent kommande åtta år. De yngre upp till 18 år väntas öka med 48 procent. 
Samtidigt som andelen i arbetsför ålder blir mindre. Den förändrade demografin väntas leda till 
stora investeringar i Sveriges kommuner men även stora utmaningar i kompetensförsörjningen. 

Demografi 

Fortsatt befolkningstillväxt bidrar både till ökade skatteintäkter och kostnader. Fram till år 2025 
är bedömningen att kommunen växer med drygt 2500 nya invånare. 

 

Fler barn och unga kan förväntas leda till ökade investeringar inom utbildningsverksamheten. 
Vård och omsorgsverksamheten påverkas även den av fler barn och unga samtidigt som de ska 
hantera fler äldre, investeringar sker här främst när utbyggnad av äldreboenden måste 
genomföras. En annan, ofta bortglömd, utmaning i tillväxten är uppstarten av ny verksamhet, där 
rekrytering, rutiner och processer ska sättas i verket. 
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Ekonomi 

Framtiden måste vara hållbar, det gäller socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Investeringar 
behöver i framtiden behöver i högre grad väga in alla hållbarhetsdimensioner för att vara 
lönsamma. 

En framskrivning av kommunens intäkter och kostnader, baserad på befolkningsprognos, SKR 
modell för skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning, SKR antagande om 
prisutvecklingen (PKV) kommande år samt krav på 1 procent årlig effektivisering av 
verksamheten ger en bild av god ekonomisk hushållning. Utan krav på effektivisering visar 
simuleringen negativa resultat alla år framöver och därför inget alternativ. Resultatnivån är något 
bättre än kommunens långsiktiga finansiella mål (1 procent av skatter, bidrag och kommunal 
ekonomisk utjämning), men under normen för finansiella mål i kommunsektorn som uppgår till 
2 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

 

I befolkningsprognosen vägs även in antagande om befolkningstillväxt i enlighet med avtalet 
med staten om 15000 nya bostäder till år 2057. 

Osäkerheter finns alltid i denna typ av kalkyler, exploateringsvinster fluktuerar kraftig mellan 
åren, befolkningstillväxten - kommer den vara enligt historiska mönster eller kommer pandemin 
förändra flyttnetton i Kommunsverige? Skatteintäkter har en tydlig koppling till sysselsättningen 
i Sverige vilken är svår att förutsäga. Vilka framtida krav från staten kan förväntas och är de 
finansierade? Oavsett utfallet i kalkylen kommer det innebära diskussion om prioriteringar, 
ambitionsnivåer, digitalisering och förenklingar i arbetssätt med mera för att framtiden ska vara 
hållbar. 
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Investeringar 

Knivsta kommun har vuxit under lång tid och har nu inneburit att flaskhalsar i VA nätet uppstått 
och i reningskapaciteten. För den fortsatta utbyggnaden krävs utbyggnad av reningskapaciteten, 
under september 2021 beslutade kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap i 
kommunalförbundet Käppala. Medlemskapet innebär att kommunen ska erlägga en 
medlemsavgift för att bli "delägare" (upp till 90 miljoner kronor). Sedan kommer det även 
innebära att kommunens VA bolag - Knivstavatten AB kommer genomför en investering i 
ledning till Sigtuna kommun, kalkyler indikerar en investering om 500 miljoner kronor, 
finansieringen sker genom anläggningstaxor och brukningsavgifter för VA. 

De närmaste åren bedöms innebära få (om någon) större investering i infrastruktur och 
verksamhetslokaler. Detta är en effekt av etableringar och utbyggnad av enskilda förskolor och 
friskolor samt privata äldreboenden. Det ger ett visst överskott av kapacitet kommande år, men 
med fortsatt befolkningstillväxt kommer det framöver ändå skapas behov av kommunala 
investeringar. 

Investeringarna kommer till större delen finansieras av externt kapital. Idag är låneskulden per 
invånare cirka 88 895 kronor per invånare i kommunkoncernen, en investering i VA bedöms 
höja kommunkoncernens låneskuld med cirka 27000 kr per invånare. Det innebär att Knivsta 
kommun kommer vara högt belånade i absoluta tal, det gäller även i kronor per invånare. Med 
tiden kommer inflyttning till kommunen påverka skulden per invånare i positiv riktning. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år bedöma om kravet om god ekonomisk 
hushållning uppfylls. Bedömningen är att Knivsta kommun uppfyller kravet på god ekonomisk 
hushållning. 

De finansiella målen och indikatorerna visar både goda resultat eller visar en positiv trend, 
exempelvis har låneskulden och nettokostnad, i kronor per invånare förbättrats. Det tyngsta 
finansiella målet, resultatet, bedöms uppnås med god marginal för både kommunen och 
koncernen. 

Även verksamhetsmålen är av vikt för att bedöma god ekonomisk hushållning. Utvecklingen är 
blandad, den huvudsakliga riktningen och trenden för verksamhetsmål och indikatorer bedöms 
vara god och måste ses i ljuset av pandemin. 
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Måluppföljning Kommunfullmäktige

Värde

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

Målet bedöms uppnås. Nettokostnaden och låneskulden är sjunkande (både i fasta priser och
kronor per invånare). Årets prognos för resultatet för kommunkoncernen bedöms blir mycket bra
och uppgå till 5 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.
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Nettokostnad egentlig verksamhet, kr /inv

Kommunens nettokostnad ökade med ca 2 procent mellan 2019 och 2020 och då ingick en
helårseffekt under 2020 med kultur och fritidsanläggningen CIK. För 2021 indikerar
resultatprognosen en oförändrad kostnadsutveckling jämfört med föregående år. Kostnader för
köp av huvudverksamhet, lokalkostnader, exploateringsverksamheten (anslutningsavgifter,
saneringskostnader och ledningsflytt) är oförändrade eller lägre än föregående års period. En
annan parameter som också påverkar är att kommunens folkmängd som fortsätter öka,
sammantaget är bedömningen att måltalet ligger inom räckhåll och en positiv trend för
kostnadsutvecklingen består.
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Låneskuld per invånare

Låneskulden, kronor per invånare, minskade till 91900 kr år 2020. En fortsatt minskning under
året förväntas då folkmängden ökar och under 2021 kommer dessutom kommunen att amortera
på skulden (den 31 augusti var skulden per invånare 88895 kr). Måltalet 83000 kr per invånare
kommer dock inte uppnås eftersom det kräver en minskning av låneskulden med drygt 170
miljoner kronor med oförändrad folkmängd (vilket inte är realistiskt att förvänta sig). Prognosen
indikerar att låneskulden minskar till cirka 89000 kr per invånare (en effekt av amortering och
ökad befolkning), det vill säga en fortsatt positiv trendutveckling.

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%)

Kommunens budgeterade resultat är 11,3 miljoner kronor (1 procent av skatter, bidrag och
kommunalekonomisk utjämning). Prognosen för innevarande år är cirka 34 miljoner kronor eller
nära 2,8 % av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det överstiger både
kommunens egna måltal och normen för överskott i kommunsektorn.

Kommunkoncernens prognostiserade resultat är 60,5 miljoner kronor vilket motsvarar 5 % av
skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Bedömningen är att måltalet 2,6 % kommer
att uppnås.

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad

Målet bedöms uppnås. Nettokostnadsavvikelsen är sjunkande för i princip alla
jämförelseområden mellan 2019 och 2020 (och för år 2020 understeg årets måltal 7 %). För år
2021 syns en svag kostnadsutveckling i årsprognosen och utfall för bokslutsperioden. Likaså är
självfinansieringsgraden för bokslutsperioden mycket hög och årsprognosen indikerar en
självfinansieringsgrad som är fortsatt hög.
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Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) 

Nettokostnadsavvikelsen för 2020 sjönk från drygt 10 % till strax under 7 %. Flera års arbete 
med att effektivisera, prioritera etc får nu genomslag. Uppdraget är att förbättra och effektivisera 
processer, förenkla och prioritera kvarstår då framtidsutmaningen "färre ska försörja fler" 
alltjämt kvarstår. I utfallet för perioden januari-augusti är kostnadsutvecklingen negativ för 
lokalkostnader (inga nya investeringar i verksamhetslokaler har tillkommit under perioden och 
nyttjandegranden inom befintliga fastigheter och infrastruktur är ökande) och för köp av 
huvudverksamhet är kostnaden oförändrad, likaså indikerar årsprognosen en svag 
kostnadsutveckling. Mot bakgrund av detta är det rimligt att tro att nettokostnadsavvikelsen lägre 
än måltalet för 2021. Nyckeltal redovisas tidigast augusti 2022 av SCB.För år 2021 finns data 
tillgängliga tidigast augusti 2022. 

För innevarande år finns inga större kostnadsavvikelser som bedöms påverka avvikelsen i 
negativ riktning, det är därför rimligt att tro att avvikelsen fortsatt kommer minska något, 
måltalet 7 % bedöms därför uppnås. 

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) 

Periodens (8 månader) investeringsutgift uppgår till 34 miljoner kronor. För helåret är 
investeringsprognosen ca 78 miljoner kronor vilket bedöms överstiga årets resultat och årets 
avskrivningar något. Självfinansieringsgraden bedöms bli cirka 90% och det överstiger måltalet 
80 %. För bokslutsperioden januari-augusti var självfinansieringsgraden 231%. Bedömningen att 
måltalet uppnås. 
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas
tillvara

Målet bedöms delvis uppnås.

Kommunfullmäktiges mål är mätetal för arbetsgivarvarumärket avseende Knivsta kommun och
går – helt eller delvis – att jämföra med andra kommuner. Då Kommunstyrelsen är Knivsta
kommuns arbetsgivare utgörs resultatet för hela kommunen. Attraktivitetsgraden mäts genom
dels Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) och dels hur sjukfrånvaron förändras över tid.

Vad gäller Motivations- respektive Ledarskapsindex är bedömningen att målsättningen kommer
uppfyllas. Sjukfrånvaron - däremot - har på aggregerad nivå påverkats negativt under rådande
pandemi och prognosen för helår 2021 är att målsättningen inte kommer att kunna uppnås. Detta
sammantaget gör att prognosen för 2021 kommer att uppfyllas delvis.
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Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex

HME är en del i Medarbetarpulsen, som i sin tur är ett verktyg för utveckling och inte en
traditionell medarbetarundersökning. Undersökningen sker på respektive enhet, och där sker
också analysarbetet och framställan av handlingsplan tillsammans med verksamhetens
medarbetare. Medarbetarpulsen utgör tillsammans med regelbundna medarbetardialoger en
viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet – att inom arbetsgruppen gemensamt reflektera
och tillsammans sätta planer för en hållbar arbetsmiljö - liksom att den skapar underlag för
utveckling av verksamhetens uppdrag. Medarbetarpulsens undersökning sker två gånger per år,
där höstens mätning sker i anslutning och som ett inspel till ordinarie verksamhetsplanering. Vid
höstens mätning läggs även HME-frågor in, i syfte att kunna göra jämförelser i förhållande till
övriga kommuner i Sverige. Medarbetarpulsens mätning sker dessutom ytterligare en gång under
våren, i tid där mättillfället bäst passar den enskilda verksamheten och där mätningen lämnas ut
av respektive chef. Vårens mätning ska ses som en uppföljning av höstens mätning, dvs av
tidigare fastställd handlingsplan.

Motivationsindex (82 procent) ligger något högre i jämförelse med övriga kommuner i länet. Vi
brottas med samma utmaningar kring personalomsättning och kompetensförsörjning.
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Värderingsarbetet med dess ytterligare förtydliganden med medarbetarprofil, ny modell av 
medarbetarsamtal samt fastställande av lönekriterier - samtliga med anknytning till våra 
värderingar Delaktighet, Engagemang och Tydlighet - har förhoppningsvis medverkat till den 
ökning som vi tidigare ser i indexet (från 81 procent år 2019). Vi har drivit en partsgemensam 
utbildningssatsning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete sedan hösten 2019, en insats som till 
viss del ger positiv utveckling inom arbetsmiljöområdet genom den samsyn som skapas mellan 
chef och lokalt skyddsombud och därmed gagna medarbetare och chefer i deras strävan i att 
fortsatt gemensamt forma arbetsplatser som främjar prestation och hälsa. 

Ny mätning av Motivationsindex sker under hösten genom MedarbetarPulsen. Bedömningen är 
att Motivationsindex kommer landa runt vår målsättning om 80 procent, rådande pandemi till 
trots eftersom vi ökade resultatet under 2020.som också till stor del var ett "pandemi-år". 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex 

Ledarskapsindex ligger på 81 %. I jämförelse med övriga kommuner i Uppsala län, kan det 
betraktas som ett gott resultat (2020 års mätning). 

Löpande satsning på ledarskapet i form av gemensam chefsutveckling fortsätter, med syftet att 
stärka det goda ledarskapet och stödja intern benchmark. För nya chefer finns Mentorprogram 
och för presumtiva chefer finns Aspirantprogram att tillgå i ett samarbete med andra kommuner. 
En ytterligare aktivitet är satsningen på Utvecklande Ledarskap – ett forskningsbaserat 
utvecklingsprogram som tagits fram av Försvarshögskolan och som borgar för en effektiv och 
gemensam hållning i ett ledarskap som gagnar såväl individen (medarbetare respektive chef) 
som verksamheten. Samtliga chefer kommer senast under 2022 ha gått igenom programmet. 
Åren därefter finns planen att gå samman med andra kommuner om att tillsammans driva detta 
fortsatt. Därutöver har vi fyra kommungemensamma chefsträffar under året, där en av dessa 
särskilt tar upp forskningsrön kring ledarskap och där det även ges tillfälle till gemensam 
reflektion. Övriga chefsträffar har olika teman beroende på vilket behov som finns vid just det 
tillfället. Gemensamt för alla är att skapa en samsyn i angelägna frågor - för kommunens 
uppdrag generellt och ledarskapsfrågor specifikt. 

Den strukturerade chefsintroduktionen har under året utvecklats till Chefens SnabbIntroduktion 
(CSI), vilken innehåller det viktigast en chef i Knivsta kommun behöver känna till under sin 
första tid gällande baskunskaper inom områdena: styrning och ledning, redovisning, 
upphandling, HR-processer, kommunikation, arkiv, dataskydd, allmän handling, juridik och 
säkerhet. Denna introduktion – tillsammans med Kompetensduschar som ges under året – bidrar 
till en ökad tydlighet liksom fördjupning kring chefens roll knutet till medarbetar- och 
ledarskapet. Utöver detta finns vår Ledarfilosofi, som har sin bas från våra gemensamma 
värderingar och forskningen om Transformativt ledarskap, som i sin tur även finns knuten till 
ovan Utvecklande Ledarskapsutbildning. 

Ny mätning av Ledarskapsindex sker i samband med årets MedarbetarPuls i höst. Bedömningen 
för Ledarskapsindex är att nivån även kommer uppnås detta år, dock inte med samma positiva 
utveckling som tidigare. Många beslut som chefer behövt fatta eller stå för har inte alltid varit 
populära, vilket kan tänkas påverka Ledarskapsindex i någon mån. 
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Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

Måttet beskriver den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (procent) av
den tillgängliga ordinarie arbetstiden och avser samtliga medarbetare inom Knivsta kommun. År
2020 låg Knivsta lägre än Uppsala läns kommuner. Målet för 2021 är satt till en sjukfrånvaro på
max 6 procent att jämföra med 8,5 procent som utfall för 2020 (kommunala bolagen ej
medräknade). Upparbetade rutiner och verktyg samt stöd av interna och externa parter för
eventuella åtgärder finns att tillgå inom arbetet med arbetsmiljöfrågorna inom vår kommun.

Per den 30 juni 2021 är den totala sjukfrånvaron 7,1 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron har
minskat jämfört med motsvarande halvår 2020 (7,7 procent). Minskningen syns på samtliga
kontors sjukfrånvaro. Manga medarbetares uppdrag innebär att möta många människor, och det
är naturligt att utsättas för smitta. Hittills under 2021 ligger de högsta sjuktalen därför också
inom Vård- och omsorgskontoret på 8,3 procent (jmf halvår 2020 - 8,8 procent) och
Utbildningskontoret 7,8 procent (motsvarande nivå som halvår 2020). För övriga verksamheter
har sjuktalet minskat markant. En förklaring är att dessa verksamheter har haft större möjligheter
att arbeta på distans och därmed inte konfronterats med smitta i samma utsträckning, dels inom
arbetsplatsen med färre arbetskamrater på plats och dels minskad kontakt via resväg ti ll och från
arbetet. En annan förklaring är att verksamheters aktiviteter behövt omdisponeras för att minska
kontaktytor med andra, vilket också bidragit till lägre sjukfrånvaro..

En bedömning för helår 2021 är att målet om 6 procents sjukfrånvaro inte kommer att uppnås..

Bo och trivas

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

Helhetsbedömningen är delad, där utvecklingen är positiv för företagsklimatet och negativ för
ungas upplevelse av att föra fram åsikter till kommunen. Prognosen är att målet delvis kommer
att uppnås 2021.

Företagare bedömer kommunens service inom sex myndighetsområden som sammantaget god.
Knivstas resultat i företagsklimat har ökat de senaste åren och resultatet som kom 2021 visade
71,77 vilket är ett högre resultat än måltalet som var satt på 70 för år 2021.

Färre ungdomar i Knivsta ansåg 2021 att de hade bra möjligheter att föra fram åsikter i
kommunen jämfört med tidigare år. Flickor upplever att de har större möjligheter att påverka
jämfört med pojkar. Elever i årskurs 7 upplever större påverkansmöjligheter jämfört med elerver
i årskurs 9 och 2 på gymnasiet.
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Året 2020 och vårterminen 2021 präglas av en pandemi med restriktioner och många elever har
periodvis haft distansundervisning, vilket kan påverka resultatet negativt. Trenden för ungas
upplevda påverkansmöjligheter har dock varit nedåtgående även innan pandemin. Insatser har
genomförts och planeras för att öka ungas möjligheter till delaktighet.

Indikator
Utfal

l
2019

Utfal
l

2020

Kvinn
or

2020

Män
2020

Jämf.
kommu
ner 2020

Rike
t

2020
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delår
2021

Utfal
l

2021

Mål
2021

Progn
os

Företagsklimat enl.
ÖJ (Insikt) - Totalt,
NKI

70,4
9

71,7
7 76,79

73,7
9 70

Andelen unga som
anser att de har
mycket stora eller
stora möjligheter att
föra fram åsikter till
de som bestämmer i
kommunen

19,6
% 14 25 12,8 %

12,8
%

25
%

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Företagare får i undersökningen "insikt" bedöma kommunernas service inom sex
myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd,
livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I Knivsta är det för få ärenden inom markupplåtelse
och serveringstillstånd för att få ett mätresultat och dessa områden ingår därför inte i
undersökningen.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa
myndighetsområden. Företagarna får besvara frågor om kommunernas service vad gäller
information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också
göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till
grund för måttet ”nöjd-kund-index ” (NK I). Knivs tas result at i företa gskli m at har ökat de s enaste
åren och måltalet 2020 var 73.

Undersökningen för våren 2020 pausades på grund av pandemin, men under hösten 2020
genomfördes undersökningen och resultatet kom i april 2021. Resultatet visade 71,77 vilket är ett
högre resultat än måltalet som var satt på 70 för år 2021. Dock är det stora variationer i resultatet
mellan olika myndighetsområden och arbetet med att stödja och förbättra relationerna med
företagarna och att nå en godkänd nivå inom samtliga områden är en prioriterad fråga.
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Andelen unga som anser att de har mycket stora eller stora möj ligheter att föra fram
åsikter till de som bestämmer i kommunen

Ungas möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen mäts med
folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år, där elever i årskurs 9 skattar sina
möjligheter på en skala. Färre ungdomar i Knivsta ansåg 2021 att de hade bra möjligheter att föra
fram åsikter i kommunen jämfört med 2019 och 2017. Flickor upplever att de har större
möjligheter att påverka jämfört med pojkar. Tidigare år har förhållandet varit det motsatta, där
pojkar upplevt att de haft större möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i
kommunen. Yngre elever (årskurs 7) upplever större påverkansmöjligheter.

Den sjunkande trenden gäller för alla kommuner i Uppsala län.

Appen "Ung i Knivsta" syftar bland annat till att ge ungdomar ökade möjligheter att föra fram
sina åsikter och påverka. En medborgardialog kring trygghet riktad särskilt till barn och unga har
genomförts under vintern 2020/2021. Resultatet visade på flera genomförbara
förbättringsområden och arbetet med dessa fortgår under 2021. Resultatet visade också att
kommunen behöver bli bättre på att visa vad man gör och på vilket sätt ungdomars åsikter får
betydelse.

Prognosen är att måltalet för indikatorn inte kommer att nås.

Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid

Ett rikt och omfattande sommarlovsprogram har erbjudits och bidragit till att uppfylla målet.
Pandemin har dock medfört att, antalet medverkande i samtliga aktiviteter och lokaler, hållits
nere för att respektera gällande restriktioner. Bedömningen är att målet delvis kommer att
uppfyllas då restriktionerna lyfts under hösten och en normalisering kan skönjas.

Indikator
Utfal
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l

2021

Mål
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Andelen unga som
känner sig trygga på
ungdomens hus,
fritidsgård eller
liknande

88,2
%

78 96
90
%

90
%

Samlat (NKI) värde
av kultur. och fritids
brukarundesökninga
r

75

Andelen unga som känner sig trygga på ungdomens hus, fr itidsgård eller liknande

Ungas upplevelse av trygghet på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande mäts med
folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år, där elever i årskurs 9 kan svara om de
alltid eller oftast känner sig trygga. En majoritet av ungdomarna i Knivsta uppgav 2021 att de
känner sig trygga på fritidsgård eller liknande, men betydligt färre flickor än pojkar håller med
om detta. Många svarar dock att de inte vistas på fritidsgården.
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Pandemin har ändrat förutsättningarna för fritidsgården att bedriva sin verksamhet och
ungdomsverksamheten i kommunen har behövt ställa om sitt arbete. I omställningen har man
rört sig ute i centrala Knivsta och Alsike och träffat ungdomarna där de befinner sig.

Det strategiska trygghetsarbetet i Knivsta kommun sker främst genom ledningsgruppen
kommun-polis-räddningstjänst och i arbetsgrupperna SSPF (skola, socialtjänst, polis,
fritidsverksamhet). Pandemin har gjort det svårt att genomföra aktiviteter för ungdomar och en
satsning under vårterminen har i stället varit att få mer vuxennärvaro på platser där ungdomar
samlas på kvällarna.

Prognosen är att måltalet för indikatorn kommer att uppnås 2021.

Samlat (NKI ) värde av kultur . och fr itids brukarundersökningar

Mätningar för denna indikator sker genom brukarenkäter i respektive verksamhet under hösten
2021. Inget resultat finns per sista augusti och bedömningen av uppfyllelse av måltalet blir
därefter.

Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa

Utfallet i hälsa hos Knivsta kommuns invånare mäts dels med offentlig statistik i form av
ohälsotal. Utifrån statistiken har invånarna i Knivsta låga ohälsotal jämfört med riket. Vidare
mäts utfallet med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung.

Ett bra sätt att mäta hälsotillståndet är att fråga invånare hur de själva skattar sin hälsa på en
skala från mycket dålig till mycket bra. Måttet kan förutsäga en persons hälsa, både fysiskt och
psykisk. En stor andel av tillfrågade ungdomar uppgav 2021 en bra självskattad hälsa. Hälsan
skiljer sig mellan könen där pojkar skattar sin hälsa som högre jämfört med flickor. Även
ohälsotalen visar på en sämre hälsa bland kvinnor.

Skolor, vård-och omsorg, Familjecentralen, Hälsoäventyret, Lyckträffen och kultur- och
fritidsverksamheter med fler arbetar dagligen med förebyggande och hälsofrämjande arbete för
att invånare ska ha grundläggande förutsättningar till en god hälsa. Flera verksamheter
samverkar i ANDT- förebyggande (Alkohol, Narkotika, Doping,Tobak) arbete och alkohol-,
narkotika- och tobaksbruket har legat stabilt bland ungdomar i Knivsta kommun under lång tid
även om en ökning av narkotikabruket ses hos framförallt flickor 2021. Trots en ökning är det få
till antalet som uppger att de brukat narkotika och bruket förväntas endast påverka en mindre
grupp som kan behöva extra stöd för att att uppnå en god hälsa.
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Året 2020 och vårterminen 2021 präglas av en pandemi och ett osäkert läge på arbetsmarknaden
för många vilket påverkar förutsättningarna för en god hälsa negativt. Ekonomisk stabilitet och
arbete är en viktig förutsättning för hälsa hos både vuxna och barn. Prognosen är därför att målet
inte kommer att uppnås under 2021.

Indikator
Utfal

l
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Ohälsotal, dagar 16,6
1

15,8
8 20,78 11,14 20,21

25,8
9 16

Andel elever i åk 9
som skattar sin
hälsa som bra

66
%

65,1
%

70
%

Andelen elever i åk
9 som aldrig brukat
narkotika

93,8
%

90,4
%

95
%

Ohälsotal, dagar

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under
en 12-månadersperiod. Resultat för föregående år publiceras i januari. Antal utbetalda dagar med
sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/
aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till
antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16-64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar,
t.ex. två dagar med halv ersättning blir en dag. Statistiken hämtas från Kolada och gäller Knivsta
kommun geografiskt. Knivsta kommun ligger enligt uppgift från 2019 lägre än både riket och
liknande kommuner. Vi ser också för Knivsta en positiv utveckling där ohälsotalet minskat de
senaste tre åren. I och med de särskilda förutsättningarna med pandemin under 2020 och 2021 är
det svårt att uttala sig om ohälsotalets utveckling. Då målet för indikatorn ligger på ett ohälsotal
på 16 bedöms indikatorn kunna uppnås, utifrån idag tillgänglig information.

Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra

Självskattad hälsa hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år
där elever i årskurs 9 skattar sin hälsa som mycket bra till mycket dålig på en skala. Andel elever
som skattar sin hälsa som bra har minskat i årskurs 9 jämfört med tidigare år. I årskurs 2 på
gymnasiet har andelen elever som skattar sin hälsa som bra ökat och i årskurs 7 ligger resultatet
på en liknande nivå som 2019. Slår man samman alla årskurserna 7, 9 och 2 på gymnasiet skattar
ungdomar i Knivsta sin hälsa bättre 2021 jämfört med tidigare år. Den största ökningen 2021 ses
hos flickor i årskurs 2 på gymnasiet. Men fortfarande är det en högre andel pojkar som skattar
sin hälsa som bra jämfört med flickor.

I kommunen arbetar bland annat verksamheter som Elevhälsan, Hälsoäventyret, kultur- och
fritid, Familjecentralen kontinuerligt med hälsofrämjande aktiviteter för ungdomar och familjer.
Åren 2020 och 2021 har präglats av pandemin vilket kan påverka resultatet för indikatorn
negativt. Prognosen är att målet för indikatorn inte kommer att nås.
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Andelen elever i åk 9 som aldr ig brukat narkotika

Narkotikabruk hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung där elever i
årskurs 9 får uppge om de någon gång brukat narkotika eller inte. Indikatorn mäter den andel av
elever i årskurs 9 som uppger att de aldrig brukat narkotika och målet är att andelen ska öka. Det
är en stabilt låg andel av elever i årskurs 9 som brukat narkotika sedan 2015. Under 2021 syns en
ökning av flickor i årskurs 9 som har brukat narkotika, likaså för årskurs 7. I årskurs 2 på
gymnasiet har andelen flickor som brukat narkotika minskat från 2019. För pojkar så har andelen
som brukat minskat i alla årskurser.

Inom SSPF-samverkan identifieras riskperioder för ungdomars bruk av alkohol, såväl som
narkotika. SSPF-samverkan har utvecklat ett mer operativt arbete för att stödja ungdomar i
riskzon. Aktuell lägesbild Knivsta har varit igång sedan 2019 och följer bland annat utvecklingen
av händelser bland ungdomar kopplat till alkohol och narkotika. Under stora delar av 2020 och
2021 har det rapporterats om en ökad social oro och minskade aktiviteter för ungdomar på grund
av pandemin vilket kan påverka ungdomars bruk av alkohol eller narkotika negativt. Prognosen
är att målet för indikatorn inte kommer att nås 2021.

Växa

Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga
villkor och höga resultat.

En stor andel av föräldrarna är nöjda med förskoleverksamheten en senaste enkäten och når
måltalet. I grundskolan är den upplevda tryggheten hög men uppnår inte uppsatt måltal. I Liv och
hälsa ung-undersökning 2021 har områdena Skolmiljö och Trygghet förbättrats, medan
områdena Delaktighet och ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) haft en negativ
utveckling. Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökade jämfört med
föregående läsår för eleverna i Knivsta. Under 2021 fortsatte Knivstas resultat av andelen elever
med examen inom 4 år öka.

Digitaliseringen är en positiv effekt under pandemin, hos både elever och medarbetare. Den
effekt vi ser är att vi har utvecklat kommunikationsvägar kopplat till elevers lärande och
utveckling. Exempelvis har utvecklingssamtal genomförts via digitala möten och under dessa har
fler vårdnadshavare medverkat än vid de "vanliga" fysiska utvecklingssamtalen. Det nya
arbetssättet innebär att elever och vårdnadshavare har lättare att ta del av till exempel uppgifter
och kunskapsmål. Den digitala kompetensen, som är en av EU´s nyckelkompetenser för livslångt
lärande, har ökat.

Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås.



 § 129 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2021 - KS-2021/15-1 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2021 : Rapport Verksamhetsberattelse- och delarsbokslut för Knivsta kommun 2021

Kommunfullmäktige, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 19(46)

Indikator
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Andel föräldrar som
är nöjda med sitt
barns förskola i sin
helhet

92,7
%

94,6
%

93
%

Elever i åk 9: Jag
känner mig trygg i
skolan, positiva
svar, andel (%)

79,9
% 81% 82% 82,86%

79,0
6% 90%

Elever i åk 9 som är
behöriga till
yrkesprogram,
hemkommun, andel
(%)

89,1
7

88,7
8 88,39 89,19 88,49

84,5
8

89,4
4 90

Gymnasieelever
med examen eller
studiebevis inom 4
år, hemkommun,
andel (%)

86,4
3

82,4
9 89,13 77,6 78,96

76,3
8 90

Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola i sin helhet

En stor andel av föräldrarna är nöjda med förskolans verksamhet, 96 procent anger att de
upplever att deras barn trivs på förskolan. Denna indikator anger hur stor andel av föräldrarna
som deltagit i kommunens föräldraenkät och som angett att de är nöjda med sitt barns förskola
som helhet. 2017 angav 92,3 procent av föräldrarna att de var nöjda med sitt barns förskola,
2018-2019 ökade siffran något och resultatet för 2020 är 95,9 procent. Vårdnadshavares
upplevelse om barnens välmående på förskolan har betydelse för kommunikation och dialog
mellan förskola och hemmet. Denna del är en av flera delar av läroplanens mål för förskolan.
Förskolans identifierade styrkor är välarbetade lärprocesser, en god omsorg, föräldrar som är
trygga och nöjda med sitt barns förskola samt huvudmannens kompetensutvecklingsinsatser.

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar , andel (%)

En viktig förutsättning för att eleverna ska ha studiero under lektionerna är en trygg miljö i
skolan. Andel elever i årskurs som anger att de känner sig trygga i skolan har sjunkit från 86,8
procent till 80 procent mellan 2018 och 2020. Mellan kommunens högstadieskolor finns en
mindre skillnad med fem procentenheter. Grundskolorna i Knivsta arbetar dagligen med
förebyggande arbete för trygghet och studiero samt vidtar åtgärder när så inte är fallet. I arbetet
med att kartlägga otrygghet (kränkningar, fysiska risker mm) använder vi digitala verktyg som
Drafti KB och Draftit TOR. Prognosen är dock att indikatorns måltal inte kommer att uppnås
under 2021.
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Elever i åk 9 som är behör iga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

Rektorer och lärares gemensamma ansvar för att analysera och förbättra elevernas resultat är
centralt. Kunskapsmålen ska fortsatt vara i fokus och samtliga professioner i skolan ska ha höga
förväntningar på alla elever, utan att skapa stress hos enskilda elever. Sedan 2016 har andelen
behöriga till gymnasiet sjunkit från 94,6 procent till 88,8 procent för 2020. Trenden ser likadan
ut för länet och riket. Det som sticker ut är att pojkar i Knivsta klarar sig bättre än pojkar i länet
och riket. Indikatorns prognos för 2021 är att målet kommer uppnås då elevgruppen som gått ut
årskurs 9 under detta år haft högre resultat i årskurs 6 i jämförelse med tidigare elevkullar.

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år , hemkommun, andel (%)

Statistiken visar att andelen elever med gymnasiexamen eller studiebevis inom 4 år har ökat med
tio procentenheter för både flickor och pojkar i Knivsta kommun mellan åren 2018-2019, för
2020 är siffran något lägre på 82 procent. Skillnaderna mellan män och kvinnor är stor då
kvinnors resultat är 89 procent och mäns 78 procent. I den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
som anger långsiktig strategi som handlar om hur organisationen Region Uppsala vill möta
framtidens utmaningar och utveckla det geografiska området Uppsala län finns målet att andelen
gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 80 procent år 2030. Både flickor och
pojkar i Knivsta kommun har i högre grad tagit gymnasieexamen än i riket. Indikatorns mål
prognostiseras som delvis uppnått. Statistik för 2021 redovisas i november.

Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.

Flera indikatorer för målet är ännu inte uppmätta. Att erbjuda kommuninvånaren individanpassat
stöd utifrån sin unika situation - i ett föränderligt samhälle - har ett stort fokus.

Alla kommuner har enligt lag skyldighet att följa upp alla folkbokförda ungdomar som fullgjort
sin skolplikt (avslutat grundskolan), det kommunala aktivitetsansvaret i Knivsta kommun. En
stor utmaning är att nå ut till alla i målgruppen, och att kunna erbjuda stöd till de som är i mest
behov. Andelen ungdomar som varken studerar eller arbetar befaras öka.

Ekonomiskt utsatta hushåll har en koppling till sysselsättningen som varit svagare under
pandemin, men samtidigt förbättrats kraftigt under hösten 2021. Detta har också en koppling till
försörjningsstödet, det ekonomiska biståndet har i kommunen minskat i kronor under 2021
jämfört med tidigare år.

Målet bedöms inte uppnås.
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Indikator
Utfal

l
2019

Utfal
l

2020

Kvinn
or

2020

Män
2020

Jämf.
kommu
ner 2020

Rike
t

2020

Utfall
delår
2021

Utfal
l

2021

Mål
2021

Progn
os

Invånare 0-19 år i
ekonomiskt utsatta
hushåll, andel (%)

3,4
%

3%

Ej återaktualiserade
vuxna personer med
försörjningsstöd ett
år efter avslutat
försörjningsstöd,
andel (%)

75% 77% 76 78 82,45
78,3

3 75%

Invånare 17-24 år
som varken arbetar
eller studerar, andel
(%)

5,28
%

7%

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

SCB presenterar data för indikatorn 1,5 år efter mätperioden, varför 2021 års data kommer
redovisas 2023. Värdena 2017-2019 visar på en låg andel invånare i ekonomiskt utsatta hushåll.
Det är möjligt att andelen hushåll i ekonomisk utsatthet har ökat under 2020 och 2021 mot
bakgrund av den ökade arbetslösheten i Knivsta som pandemin i hög grad givit upphov till.
Indikatorns målsättning är svår att bedöma och anses delvis uppnådd eftersom en låg andel
hushåll i Knivsta lever i ekonomisk utsatthet.

Ej återaktualiserade vuxna personer med försör jningsstöd ett år efter avslutat
försör jningsstöd, andel (%)

2021 års resultat i Kolada kommer eventuellt att kunna kommenteras i samband med
årsredovisningen. Knivsta har förra året legat exakt på rikets snitt och strax över snittet i länet.
Socialtjänstens arbete framåt är fortsatt inriktat på att kommuninvånare inte ska behöva försörja
sig genom ekonomiskt bistånd efter att man en gång kommit ut i självförsörjning. Med
vägledning av historiska data bör måltalet uppnås, men pga pandemin har osäkerheten ökat och
bedömningen blir att måltalet delvis uppnås.

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar , andel (%)

Alla kommuner har enligt lag skyldighet att följa upp alla folkbokförda ungdomar som fullgjort
sin skolplikt (avslutat grundskolan) men inte studerar på nationellt gymnasieprogram, inte fått
examensbevis och inte hunnit fylla 20 år. Syftet är att kunna erbjuda lämpliga individuella
åtgärder.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en hjälp för den som är 16-19 år. Utifrån
ungdomens behov erbjuder kommunen vägledning och/eller annat stöd för att ungdomen på sikt
ska komma vidare i arbete eller med studier. Åtgärder som erbjudits inom KAA vt 2021 är
studie- och yrkesvägledning, stöd i kontakt med arbetsmarknadsenhet, stöd vid inskrivning på
gymnasieskola eller vuxenutbildning och i kontakt med andra myndigheter, praktik, coachning.
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En stor utmaning är att nå ut till alla i målgruppen, och att kunna erbjuda stöd ti ll de som är i
mest behov. T.ex. de som behöver särskilda åtgärder, de som saknar förmåga att arbeta eller
studera. Enligt egen statistik har antalet ungdomar ökar under våren.

Ungdomsarbetslösheten har enligt arbetsförmedlingens statistik ökat kraftigt under 2020 med en
dubblering av antalet arbetslösa jämfört med år 2019. Det är därför rimligt att tro att talet för
ungdomsarbetslöshet har ökat mot bakgrund av pandemin, vilket tillsammans med egna
statistikuppgifter ger en prognos om att måltalet sannolikt inte kommer att nås för året.

Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen blev i år uppskjuten och
kommer inte att ske förrän i januari 2022. Indikatorerna kommer alltså inte att kunna mätas i år,
men det finns inga indikationer på missnöje från brukarna och tidigare års resultat ligger i nivå
med målsättningen, målet bedöms därför delvis uppnås.

Indikator
Utfal

l
2019

Utfal
l

2020

Kvinn
or

2020

Män
2020

Jämf.
kommu
ner 2020

Rike
t

2020

Utfall
delår
2021

Utfal
l

2021

Mål
2021

Progn
os

Brukarbedömning
hemtjänst
äldreomsorg
- helhetssyn, andel
(%)

89% 79% 83% 73% 89,14% 90,5
8%

90%

Brukarbedömning
särskilt boende
äldreomsorg
- helhetssyn, andel
(%)

80% 83% 77,14
81,4

4 80%

Brukarbedömning
boende LSS totalt
- Brukaren trivs alltid
hemma

75 90,9
1

85,71 100 70,79 79,7
9

75
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Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen blev i år uppskjuten och
kommer inte att ske förrän i januari 2022. De framtida resultaten i undersökningen kan förmodas
påverkas av pandemin och gör det hela mycket osäkert att lämna en bedömning om nöjdheten
även om måltalen ligger på samma nivå som tidigare års resultat.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen blev i år uppskjuten och
kommer inte att ske förrän i januari 2022. De framtida resultaten i undersökningen kan förmodas
påverkas av pandemin och gör det hela mycket osäkert att lämna en bedömning om nöjdheten
även om måltalen ligger på samma nivå som tidigare års resultat.

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren tr ivs alltid hemma

Under 2020 svarade drygt 90 % av brukarna japå frågan om de trivs hemma. Då ingenting känt
har uppstått under 2021 som drastiskt skulle påverka resultatet negativt blir prognosen att
målvärdet sannolikt kommer uppnås under 2021 (pandemin kan så klart påverka).

Värna

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet
optimeras.

Målet bedöms kunna uppnås.

Intresset för att bygga bostäder i Knivsta är fortsatt stort och måltalen för flerfamiljshus och
småhus bedöms uppnås. i stadsutvecklingsstrategin vägs funktion och ekologisk hållbarhet in när
ny bebyggelse och nya transportsystem planeras. Med hjälp av bland annat
naturvärdesinventeringar och ekosystemtjänstanalyser ges underlag för ställningstaganden i varje
enskilt projekt. Investeringar i nya cykelvägar har gjort under första 8 månaderna och
detaljplanen i centrala ängby kommer när den är färdig ge ett ytterligare tillskott. Den
demografiska försörjningskvoten är god sedan tidigare och Knivsta har en hög andel befolkning i
arbetsför ålder.
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Indikator
Utfal

l
2019

Utfal
l

2020
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or

2020

Män
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Jämf.
kommu
ner 2020
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t

2020

Utfall
delår
2021

Utfal
l

2021

Mål
2021
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os

Färdigställda
bostäder i
flerfamiljshus under
året, antal/1000 inv

0
18,4

2 3,7 2,18 12

Färdigställda
bostäder i småhus
under året,
antal/1000 inv

1,22
%

2,15
% 1,7%

1,22
%

2,5
%

Cykelväg i
kommunen,
kommunal, meter

32 3
65,3

8

32 3
65,3

8

45 282,5
4

73 0
05,1

4

33 0
00

Demografisk
försörjningskvot 0,81 0,81 0,8 0,81 0,88 0,89 0,8

Färdigställda bostäder i fler familj shus under året, antal/1000 inv

Planenheten möjliggör för byggande av bostäder genom detaljplaner, under 2021 har arbetet med
att färdigställa nya detaljplaner fortskridit, bland annat Alsike Nord etapp 2. Hur snabbt
detaljplaner omsätts till färdigställda bostäder är dock svårare att förutsäga eftersom det är
kopplat till många andra faktorer. Intresset för att bygga bostäder i Knivsta bedöms fortsatt vara
stort. Under 2021 blir ett flerfamiljshus i området Sågen färdigställt för inflyttning vilket bör
påverka siffran i positiv riktning. För kommande år väntas trenden också vara positiv eftersom
flera flerfamiljshus är under byggnation i områdena Sågen och Centrala Ängby.

Fram till delårsbokslutet har det färdigställts cirka 220 bostäder vilket motsvarar 11,57 bostäder
/1000 invånare. Enligt de uppgifter som förvaltningen har om de pågående byggprojektet i
Knivsta, så kommer det inte att färdigställas ytterligare bostäder i flerbostadshus fram till
årsskiftet. Eftersom utfallet var högt förra året så kan målet ändå anses vara uppfyllt.

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv

Planenheten möjliggör för byggande av bostäder genom detaljplaner, under 2021 har arbetet med
att färdigställa nya detaljplaner bland annat Alsike Nord etapp 2. Hur snabbt detaljplaner omsätts
till färdigställda bostäder är dock svårare att förutsäga eftersom det är kopplat till många andra
faktorer. Intresset för att bygga bostäder i Knivstabedöms fortsatt vara stort. Detaljplaner för
småhus är lägre prioriterat än flerfamiljshus kommande år och är kopplat till 4-spårsavtalet med
Staten, men årligen inkommer önskemål om planläggning och bygglov för småhus utanför
detaljplanerat område. För kommande år väntas trenden fortsatt vara stabil med måttliga
förändringar mellan åren. Under 2021 har 23 småhus färdigställts (2,3%) och fler under hösten,
vilket innebär en prognos om att målvärdet för denna indikator kommer uppnås under året.
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Cykelväg i kommunen, kommunal, meter

Totalt antal meter kommunal cykelväg i kommunen enligt trafikverket har inte ökat i Knivsta
sedan 2 år tillbaka. Målet för 2021 är 33000 meter vilket beräknas vara på väg att uppnås i och
med genomförandet av detaljplanen Centrala Ängby och andra investeringar i cykelvägar.

Demografisk försör jningskvot

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal
personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Önskvärt är ett lågt värde. Den
demografiska försörjningskvoten visar hur många personer en person i arbetsför ålder behöver
försörja utöver sig själv. Siffrorna ger en fingervisning om hur de framtida behoven kommer att
utvecklas men inget om hur välfärden kommer att finansieras. Knivsta värde är lägre för 2020 än
för både länets kvot och liknande kommuners. Prognosen för 2021 är att målet på 0,8 kommer att
uppnås.

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun

Begreppet miljöbilar kommer ändras och därmed inkludera fler av kommunens bilar och leda till
en förbättring, måltidsverksamheten kommer att nå måltalet för ekologisk mat. Knivstas
grönstruktur och naturvärden beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala
samhällsbyggnadsprocessen.I stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy lyfts parker och
gröna stråk fram som viktiga käraktärsdrag för kommunens egenart. Under året kommer det
finnas möjlighet till beslut om två nya kommunala naturreservat i den tätortsnära naturen.
Länsstyrelsen har under året bildat ett statligt naturreservat i södra lunsen. Vidare har andelen
materialåtervinning i hushållens avfall ökat de senaste åren. Målet bedöms uppnås.

Indikator
Utfal

l
2019

Utfal
l

2020

Kvinn
or

2020

Män
2020

Jämf.
kommu
ner 2020

Rike
t

2020

Utfall
delår
2021

Utfal
l

2021

Mål
2021

Progn
os

Ekologiska
livsmedel i
kommunens
verksamhet, andel
(%)

25% 24% 25%

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

36% 45% 40%

Miljöbilar i
kommunorganisatio
nen, andel (%)

26,4
7%

13,3
3%

20,28%
34,1
%

48%
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Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 

Förutsättningarna har under året varit utmanande gällade inköp av ekologiska livsmedel med 
hänvisning till tillgång och efterfrågan med mycket högre prisbild. 

Måltidsverksamheten gör ändå bedömningen att nivå på 25% ekologisk mat kommer uppnås. 

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

Under 2020 införs av 4-fackskärl till hushållen och kommer bidra till en väsentlig ökad mängd 
materialåtervinning. Under 2020 har mer än 45 procent av hushållsavfallet som samlats in i 
Knivsta återvinns till nytt material. Verksamheten har uppmärksammat en vikande trend på 
mängden insamlat matavfall under sommaren 2021, samtidigt har mängden restavfall ökat. 
Förpackningar och returpapper ligger kvar på en stabil nivå. 

Prognosen för måltalet lämnas oförändrad (kommer uppnås) tills det kommer säkerställd data. 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 

Under 2021 kommer begreppet miljöbilar ändras till "fossiloberoende bilar". Förändringen en 
konsekvens av ett EU direktiv (rena lätta fordon) som ska införlivas i svenska lagstiftning. Det 
nya begreppet har potential att inkludera fler av kommunens bilar än tidigare, då flera av 
kommunens dieselbilar med stor sannolikhet kommer inkluderas som miljöbilar. Denna 
förändring innebär en prognos om att kommunen är på god väg att nå målvärdet för denna 
indikator. 

Uppdrag Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

Effektiviseringsprogram – 
framtagande av åtgärder för en 
långsiktig ekonomi i balans 

Kommunens kostnadsnivå ska 
minska med 20 miljoner kronor i 
fasta priser och volym under 
mandatperioden (2019-2022).  – 
utöver effektiviseringsbetinget och 
uppräkning. 

Kommunstyrelsen  

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

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

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

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  



 § 129 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2021 - KS-2021/15-1 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2021 : Rapport Verksamhetsberattelse- och delarsbokslut för Knivsta kommun 2021

Kommunfullmäktige, Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut 27(46) 

Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

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

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden  

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

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Plan för parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat bilberoende 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Förvaltningen ska utveckla 
möjligheterna för den idéburna 
sektorn att utgöra en viktig aktör 
inom Knivsta kommun 

Syftet med ett idéburet offentligt 
partnerskap ska vara att uppnå ett 
eller flera allmännyttiga mål. Detta 
kan omfatta en mängd olika sorters 
verksamheter som syftar till att lösa 
samhällsutmaningar av olika slag. 

Kommunstyrelsen  

Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans 

Uppdraget innebär att kostnadsläget ska minska med 20 miljoner kronor i fasta priser och volym 
under mandatperioden (2019-2022). 

Arbetet att förenkla, effektivisera och se över ambitionsnivåer är en ständigt pågående process. 
Självklart har pandemin påverkat aktiviteten, men inte alls i den utsträckning som man skulle 
kunna förvänta sig. 

I budgetprocessen 2019 och 2020 har förvaltningen tagit fram en mängd olika förslag på möjliga 
prioriteringar och åtgärder. Totalt uppgår bruttolistan till 21 miljoner kronor, exempel är 
förändringar i ekonomistyrningen gällande lokaler, barnpeng gällande vistelsetider, 
subventionerade busskort, parkeringsavgifter, fotbollsplaner med mera. 

Andra initiativ är förändring i koncernstrukturen, nytt moderbolag som ska förbättra styrningen 
kommunens bolag men även uppnå ekonomiska fördelar genom koncernbidragsmöjligheter. 

C-tillsammans syftar till att 7 av länets kommuner ökar samverkan och samarbetet i syfte att dels 
bli mer kostnadseffektiva men även leverera mer och högre kvalitet till länet invånare. Ett antal 
prioriterade samarbeten har nu blivit projekt för att analysera och ta fram strategier för ökat 
samarbete. 
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Bedömningen är att uppdraget att genomföra förändringar motsvarande 20 miljoner kronor under 
mandatperioden har uppnåtts. Processen med att se över kommunens nettokostnad fortsätter med 
oförminskad kraft eftersom hela offentliga sektorn står inför en jätteutmaning i att "färre ska 
försörja fler". Nettokostnadsutvecklingen för 2021 är återhållsam och det är ett ytterligare kvitto 
på att insatserna har givit effekt. 

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

Även om förändringsarbetet har påverkats av pandemin så har de processer som startat innan 
fortlöpt enligt plan (exempelvis RPA). Arbetssättet med distansarbete och digitala mötesverktyg 
har fått en tydlig skjuts i positiv riktning. En kartläggning av corona-relaterade förändringar har 
gjorts i syftet att ta tillvara de positiva effekter som uppstått och även skapa förutsättningar för 
att bibehålla och utveckla desamma i kommunens samtliga verksamheter. 

Samtliga 17 mål inom ramen för Agenda 2030 berör på ett eller annat sätt kommunens 
verksamheter. Agendan utgör en bas för alla kontorens arbete. Under året har ett särskilt ansvar 
för att driva utbildnings- och utvecklingsarbete på Samhällsbyggnadskontoret. Den 22 oktober 
genomfördes en kommunövergripande utbildningsinsats om Agenda 2030 för tjänstemän och 
politik. Vidare har ett utställningsmaterial tagits fram för att synliggöra de globala målen för 
allmän beskådning. 

Vidare har arbetsprocesser och organisation setts över inom förvaltningen. Digitalisering och 
användande av ny teknik är ett förändringsarbete som alla verksamheter arbetar med som en del 
av den ständiga verksamhetsutvecklingen. Exempel är projektet smartare vardag, som arbetar 
med digitalisering, effektivisering och samordning. Syfte är också att bättre fånga idéer, hitta 
utvecklingsområden, arbeta över gränser och starta innovationsprojekt. Projektet kommunens 
externa webbplats har haft stort fokus på fler e-tjänster. 

Införandet av Office 365 fortsätter, vilket ska minska belastning på gemensamma filytor och på 
e-postservern. Arbetet förenklar för många och detta är en del i arbetet för ett framtida digitalt 
arbetsrum där även ett nytt intranät inkluderas. 

En gemensam telefoniplattform och leverantör har upphandlas, driftstart från december 2020. 
Nya avtalet möjliggör tätare samarbete mellan Heby, Tierp, Östhammar och Älvkarlebys 
kontaktcenter. 

Knivstaförslaget (e-petition) är infört, medborgarrådet har lanserats. Genom digitala enkäter kan 
vi fånga synpunkter från ett stort antal kommuninvånare. Denna breda bild kan kompletteras 
genom fördjupade fokusråd i utvalda frågor. 

Digitala möten har utvecklats genom teknisk plattform och mötesformen. Digital signering har 
prövats för protokoll och sen i hösten 2020 kan avtal som upphandlats signeras digitalt. 

Projektet med RPA, Robotic Process Automation, är numera en del av kommunens "normala" 
utvecklingsarbete som ska stödja verksamheter att implementera arbetssättet och utveckla fler 
RPA processer och därmed frigöra tid till kvalitativa uppgifter och service. Detsamma gäller AI, 
artificiell intelligens, en chatbot "KommunKim" har införts sedan årsskiftet i kontaktcenter. 

Flera nya verksamhetssystem har upphandlats och införts som möjliggör effektivare 
arbetsprocesser och ökad automatisering. 
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Mosaik (metod för offentlig sektor arbete med innovationskultur) är ett innovationsprojekt som 
syftar till att medarbetare ska ges möjlighet att bidra till organisationens utveckling med sin 
kompetens och sitt engagemang. Projektet syftar till att möjliggöra detta genom att använda 
hackaton som metodik. Det första hackatoneventet som genomfördes i februari med drygt 30 
deltagare och det andra eventet genomfördes digitalt i november med 41 deltagare. 

Uppdraget är delvis uppnått. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Målbilden om att sänka lokalkostnaderna med 10 miljoner kronor under mandatperioden i fasta 
priser och volym har skapat en stor restriktivitet kring nya lokaler och verksamhetsanpassningar 
som kan bli hyreshöjande. En samsyn finns inom förvaltningen om att nyttja befintliga lokaler så 
effektivt som möjligt. 

Under 2019 omförhandlades driftavtalet för kommunhuset och sänkte kostnaden med 1 miljon 
kronor. Under 2020 har arbetet med att utnyttja optionen för att köpa kommunhusfastigheten 
rullat vidare, detta ska leda till ekonomiska fördelar jämfört med att fortsätta hyra fastigheten. 

Pandemin har förändrat arbetssättet med mer distansarbete, detta har skyndat på och delvis 
förändrat inriktningen på den påbörjade översynen av administrativa lokaler. Under 2021 
kommer en konsolidering av administrativa lokaler genomföras med utgångspunkt i ett förändrat 
arbetssätt och i syfte att höja nyttjandegraden. Detta kommer leda till såväl positiva ekonomiska 
effekter som effekter på medarbetares livspussel och klimatavtryck genom minskat resande. 

I mars 2020 beslutade utbildningsnämnden om en uppdaterad lokalförsörjningsplan för förskola 
och skola för perioden 2019-2029. Utifrån underlaget beslutades om en avveckling av de externa 
lokalerna för Citronens förskola från den 1 juli 2020. Högåsskolans förskoledel anpassades till 
skolundervisning från höstterminen. Anpassningen är en lokaleffektivisering genom att skolan 
nu har ytterligare 2 klassrum samt att alla sex klassrummen har anpassats för att ta emot fler 
elever per klassrum. Hyran vid Högåsskolan har också omförhandlats och ger en årlig 
kostnadsminskning om 1 miljon kronor. 

I januari 2020 upphävde kommunstyrelsen sitt tidigare beslut om ett Idrotts- och aktivitetshus i 
Alsike och beslutade om en inriktning med endast en idrottshall i Alsike, direkt söder om 
Adolfsbergs skolan. Tidigare beslut om ett Idrotts- och aktivitetshus innebar en utökning av 
lokalbeståndet med nya lokaler för bibliotek, ungdomsverksamhet och kulturskola. Lokaler för 
dessa verksamheter kommer nu istället att lösas inom det befintliga lokalbeståndet. 

Arbete med en lokalförsörjningsplan för vård och omsorg pågår. Den kopplar även an till 
behovet av lägenheter för insatser inom ramen för socialtjänstlagen. Behovet av lägenheter är 
sjunkande och 9 bostadsrättslägenheter har avyttrats och fler kommer avyttras under vintern 
2021. 
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Den beräknade förändringen av uppdraget är svårberäknad eftersom det finns både direkta och 
indirekta effekter. Att pausa arbetet med allaktivitetshus i Alsike medför en indirekt ekonomisk 
effekt. Medans försäljning av lägenheter och avveckling av verksamhetslokaler ger lägre 
hyreskostnader som en direkt konsekvens. Den samlade bedömningen är att 
kostnadsminskningen överstiger 4 miljoner kronor årligen och lokalkostnadsutvecklingen har 
första 8 månaderna 2021 varit negativ jämfört med föregående år. En fortsatt konsolidering 
kommer ske både 2021 och 2022 med förtätning i kommunhuset och stängning av Gredelby 
förskola. Allt detta leder till ökad nyttjandegrad och lägre kostnader för kommunkoncernen. 

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

Kommunens verksamheter arbetar strukturerat med att skapa en hälsosam och giftfri miljö i 
förskolan. Ett aktivt arbete med att fasa ut lekmaterial, möbler och textilier som kan innehålla 
skadliga kemikalier från förskolan har gett resultat och sker löpande. Gammalt material rensas 
bort och ersätts av nytt. Inköp av nytt material sker utifrån de upphandlingsavtal som kommunen 
har. Upphandlade företag är i sina produktkataloger tydliga med symboler på alla produkter som 
uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav för Giftfri Förskola. 

När en bil byts ut i verksamheten görs det alltid en bedömning om andra alternativ kan 
övervägas, som exempelvis elcykel eller cykel. Behöver bilen ersättas så ska det ske enligt den 
senaste miljödefinitionen. För införande av biogasbilar krävs en tankstation för att det ska vara 
praktiskt genomförbart i verksamheten, även införande av rena elbilar upplevs som ett hinder 
gällande ekonomi och räckvidd. En laddning behöver klara en hel arbetsdag inom exempelvis 
hemtjänst. Utvecklingen går framåt inom elbilssegmentet och därför är det troligt att detta 
fordonsslag kommer dominera inköpen i framtiden. I kommunens bilpool är samtliga fordon 
elbilar och fungerar utmärkt för resor inom och till angränsande kommuner, hela förvaltningen 
har tillgång till bilpoolen och ska i första hand använda dessa fordon när inte resan kan ske 
genom andra transportslag (gång, cykel eller kollektivtrafik). 

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

I "riktlinjer för inköp och upphandling" framgår anvisningar för hur medarbetare i Knivsta 
kommun ska arbeta med upphandlingar. 

I riktlinjerna framgår att kommunen i samtliga upphandlingar ska sträva efter att ställa så 
långtgående krav som möjligt för att främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan. 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav ska alltid vara utgångspunkten i kravställningar, och 
som huvudregel ska minst krav i enlighet med nivå "bas" ställas. Vid upphandlingar av särskilt 
valda områden bör krav i enlighet med nivå "avancerade", eller mer långtgående krav, användas. 

Vid upphandling av livsmedel ska miljökrav och krav på social hänsyn ställas i enlighet med 
kommunens "riktlinjer för upphandling av livsmedel". 

Verksamheterna ska i samband med utformandet av kravspecifikationerna ansvara för att 
utforma vilka krav som kan ställas på ekologiska och rättvisemärkta produkter. 
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Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering, ska övervägas vid 
nybyggnation och planering av nya områden. 

Politiken i Knivsta kommun har tillsammans med kommunens VA-bolag, Roslagsvatten, 
genomfört 2 workshops om kommunens framtida avloppsreningslösning. Där beslut om 
anslutning till Käppala reningsverk beslutades av kommunfullmäktige i september 2021. Trots 
beslutet om anslutning till käppala så kan annan reningsteknik vara föremål för införande i 
framtiden. 

Vidare har ett system för återföring av toalettvatten från slutna tankar till åkermark i Knivsta 
kommun har projekterats, upphandlats och anlagts. 

Syftet med projektet är att minska utsläppen av näringsämnen från enskilda avlopp genom att 
skapa ett system för återföring av näringsämnen från avlopp till åkermark, och därmed minska 
konstgödselanvändningen och möjliggöra att ställa kretsloppskrav på enskilda 
avloppsanläggningar. En anläggning för hygienisering av slammet 
(Ureahygieniseringsanläggning) färdigställdes 2021. 

Utöver det övergripande målet ingår även att skapa en långsiktig organisation med representanter 
från kommunen och lantbruket som har i uppdrag att driva och utveckla återföringssystemet för 
enskilda avlopp. Även strategisk plan för att öka antalet kretsloppsanpassade enskilda avlopp i 
Knivsta kommun ska arbetas fram. 

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

Arbetet med att prioritera gång- och cykelvägar är centralt för Gatuenheten i enlighet med den av 
kommunen antagna trafikstrategin. Vid om och nybyggnad av korsningar utreds alltid 
möjligheten att ge cykeltrafik prioritet. En cykelväg mellan Alsike och Uppsala via Bergsbrunna 
är en del av 4-spårsavtalet och bevakas i samverkan med Uppsala kommun och Regionen. 

Plan för parkeringslösningar och stimulera ett minskat bilberoende 

I den transportplan för hållbar mobilitet som arbetats fram under året är mobilitetsfrågan central. 
Transportplanens syfte är att genom en tydlig planeringsstrategi definiera verktyg och vägar för 
att på ett konkret och effektivt sätt kunna jobba mot ett minskat bilberoende och därmed 
parkeringsbehov. Detta genom att arbeta mot förbättrad kollektivtrafik, mobilitetsåtgärder och på 
sikt förändrat beteende. 

Förvaltningen ska utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig 
aktör inom Knivsta kommun 

En ny IOP har startats under året, men flertalet samverkansformer finns där kommunen 
samverkar med civilsamhället. 

Socialnämnden har sommaren 2021 ingått ett idéburet offentligt partnerskap med Röda korset 
om ett Öppet hus ”samhällslots” dit alla är välkomna som är i behov av stöd i allt från blanketter 
till myndigheter, regler och tillvägagångssätt i samhället och hur man når olika former av stöd. 
De flesta som nyttjar detta är nyanlända. 
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Under pandemin har Vård- och omsorgskontoret och Kultur- och fritidskontoret gemensamt 
samordnat frivilliga i en ”Frivilligsamordning” där invånarna erbjudits hjälp med t ex inköp men 
också vänlinjen (telefonsamtal). Volontärer är kommuninvånare men även från Svenska kyrkan 
och Röda korset. 

I samverkan med föreningen ”Svenska med baby” erbjuds under 2021 träffar på Fröhuset med 
fokus att föräldrar och barn ska träffas och umgås och träna svenska. 

Frivillignätverket för nyanlända är en sammanslutning av föreningar och ideella organisationer 
med engagemang för integrationsfrågor, där man har ett kunskapsutbyte kring vad de olika 
organisationerna erbjuder för slags stöd till nyanlända – och också har en samverkansdialog 
kring insatser framåt. Bland annat har frivillignätverket utgjort en viktig referensgrupp i 
framtagandet av Knivsta kommuns plan för integration som Kommunstyrelsen nu beslutar om. 

Lyckträffen är varje år ett viktigt exempel på samverkan mellan kommun och civilsamhälle där 
nästan 80 volontärer är engagerade i allt från väntjänst till gruppträffar. Under den 1,5 år långa 
period som lokalen varit stängd har verksamhetens digitala delar fått ett stort uppsving, men nu 
har lokalen också återigen öppnat. På Lyckträffen är också Studieförbunden aktiva (där ingås 
avtal med varje förbund) med studiecirklar och kommunen faciliterar med lokal och en 
samordnande medarbetare som möjliggör denna viktiga träffpunkt. 

Därutöver finns flera samverkansformer inom kultur och fritid, bland annat driften av en 
hockeyrink och ett arbete runt bokläsning. 

Periodens utfall och årsprognos 

Knivsta kommuns verksamhet är organiserad i sex nämnder. Utöver dessa finns en valnämnd 
som träder i kraft när det är valår, en gemensam överförmyndarnämnd med Uppsala län, två 
gemensamma nämnder i Tierp. Lönenämnd för hantering av löneadministration och en IT-
nämnd för samverkan av IT-drift. 

Periodens resultat för kommunen uppgår till 55,5 miljoner kronor (föregående period 17,8 
miljoner kronor). 

Nettokostnaderna (bruttokostnad minus externa intäkter) har endast ökat med 0,3 procent mot 
föregående resultatperiod, en mycket låg siffra. Förvaltningens arbete med att sänka 
kostnadsnivån bedöms ha betydelse för utvecklingen men även pandemin kan inte uteslutas ha 
viss påverkan på exempelvis efterfrågan av kommunal service. Nettokostnadsutvecklingen för 
lokal- och fastighetsrelaterade kostnader har jämfört med föregående period minskat med 4,5 
miljoner kronor, köp av huvudverksamhet ökat måttligt (+1%), det vill säga långt under den 
prisjustering som sker av befintliga avtal. 

Försäljning av exploateringsfastigheter har bidragit med 10,4 miljoner kronor för perioden 
(föregående period 11,1 miljoner kronor). Försäljning av lägenheter har inbringat ett reavinst om 
4 miljoner kronor (föregående period 1,9 miljoner kronor). 

Periodens resultat påverkas i mindre grad av pandemin än föregående års period, kostnader för 
att hantera smittspridningen är mindre omfattande liksom de statliga bidragen. Efterfrågan av 
kommunala omsorgsinsatser ökar men är fortsatt på en lägre nivån än innan pandemin. 
Ersättningar från staten avseende sjuklönekostnader uppgår till cirka 3 miljoner kronor. 
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Semesterlöneskuldsförändringen har en negativ resultatpåverkan för delårsresultatet med 4,2 
miljoner kronor (föregående period hade den en positiv resultatpåverkan om 6,9 miljoner 
kronor). Den negativa resultateffekten beror på att medarbetarna i tagit ut färre semesterdagar 
under sommaren än förgående år, även personalomsättning påverkar förändringen. 
Semesterskulden som sådan är en positiv resultateffekt i delårsbokslutet med 15 miljoner kronor. 

Skatteintäkterna har återhämtat sig starkt genom en ökad sysselsättning på arbetsmarknaden. 
SKR bedömer att skatteintäkterna nu är i nivå som de var innan pandemi. Ökningen mellan 
perioden januari-augusti 2021 och 2022 är 35 miljoner kronor eller 4,6 procent, i ökningen ingår 
även befolkningsförändringar. 

För helår 2021 är det budgeterade resultatet (finansiella resultatmålet) 11,3 miljoner kronor. 
Årsprognosen för Knivsta kommun 2021 beräknas bli positiv med ett resultat om cirka 34 
miljoner kronor, varav 5 miljon kronor är reavinst från lägenhetsförsäljningar. 

Skatteintäkterna beräknas bli 26,8 miljoner kronor högre än budgeterat, prognosen är baserad på 
uppgifter från SKR september månad. Bidragen från staten avseende pandemin är lägre än 
förväntat, men så även kostnaderna. Under 2020 erhöll kommunen tillägg och kompensation av 
statsbidrag om drygt 44 miljoner kronor, i år är prognosen drygt 15 miljoner kronor. 

De externa intäkterna beräknas bli 62 miljoner kronor lägre än budgeterat, exploateringsnettot 
resultatavvikelse är -15 miljoner kronor (budgeterat resultat 44 miljoner kronor, årets 
resultatprognos är +29 miljoner kronor). Exploateringsnettot fluktuerar över tid och de 
ekonomiska fördelarna uppstår när köparen tillträder marken (vilket påverkas av 
lantmäteriförrättningar etc). 

Finansnettot utgörs främst av intäkter från borgade lån (borgensavgift) och utdelningar. Årets 
utdelning är budgeterad till 10 miljoner kronor, i prognosen ingår endast en utdelning om 425 
tusen kronor. De finansiella kostnaderna är låga eftersom kommunen har ett litet lån. 

Kommunens nämnder har en samlad prognos om +10 miljoner kronor, 
samhällsutvecklingsnämnden påverkas positivt av exploateringsbidrag och socialnämnden av 
bland annat intäkter från Migrationsverket. 

Kommunstyrelsen beräknas göra ett överskott om 1,2 miljoner kronor. Kommunhusfastigheten 
genererar ett överskott om 1,5 miljoner kronor vilket beror på att utvecklingskostnader i 
fastigheten förskjuts på framtiden. Kommunledningskontoret redovisar en prognos på 750 tusen 
kronor i överskott vilket främst kan härledas till lägre lönekostnad än budgeterat (vakanser och 
organisationsförändring). Kommunens samverkansnämnder där aviserar Lönecentrum i Tierp ett 
överskott om 344 tusen kronor, IT-nämnden ett underskott om 1 miljon kronor (förhöjd 
medlemsavgift för Knivsta pga antalet "device" ökat kraftig senaste 12 månaderna). Idrott och 
fritidsanläggningen CIK har inhyst en vaccinationsmottagning som givit en extern hyresintäkt 
och ishallen har varit stängd pga fel i takkonstruktionen givit upphov till hyresrabatt, det leder 
till ett mindre överskott om 566 tusen kronor. Kostnaden för politikerverksamhet påverkas 
negativt av omställningsstöd, prognos -900 tusen kronor. 

Socialnämnden beräknas göra ett överskott om 3 miljoner kronor. I år har 13 nya statsbidrag 
tillkommit omfattande totalt 13,2 miljoner kronor (inklusive 4,77 miljoner kronor för 
Äldreomsorgssatsningen). Statsbidragen är välbehövliga tillskott till verksamheten, men är oftast 
mycket kortsiktiga och begränsade i hur de kan användas. Samtidigt är nämnden beroende av 
dessa bidrag för att kunna göra nödvändiga satsningar och även undvika nedskärningar i 
ordinarie verksamhet. 
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LOV - hemtjänst och delegerat HSL prognostiserar ett överskott på 1,5 miljoner kronor jämfört 
med budget. Den egna regi verksamheten väntas dock göra ett underskott om 3,1 miljoner vilket 
ändå är en klar förbättring mot kalkylerat 4,6 miljoner kronor. . 

Insatser LSS i ordinärt boende prognostiserat ett underskott på 1,7 miljoner kronor. En del av 
underskottet beror på ökade personalkostnaderna till följd av pandemin. Personlig assistans har 
100% vikarietäckning och ersättning från Försäkringskassan (enligt SFB) täcker inte ökade 
kostnader fullt ut. Resten av underskottet beror på ökade volymer på daglig verksamhet och 
personlig assistans, ökningen är ca 944 timmar per månad.  Insatser LSS i boende med särskild 
service visar prognosen ett underskott på 2,2 miljoner kronor. En miljon av denna 
kostnadsökning beror på omförhandling av avtal med Nytida i och med förändrat 
omvårdnadsbehov på gruppbostaden Lyckåsen. Sedan har det tillkommit 4 nya boendebeslut. 

Verksamhetsblocket flykting visar på en prognostiserat överskott om 2,5 miljoner kronor, varav 
1,7 miljoner kronor avser retroaktiva ersättningarna från 2017-2020 som bedömdes som mycket 
osäkra intäkter. 

Utbildningsnämnden redovisar en årsprognos nära nollresultat (+380 tusen kronor), sett i 
förhållande till nettoomsättningen på drygt 440 miljoner kronor. De underliggande 
verksamheterna har dock stora variationer i förväntats resultat. Förskolan prognostiseras med ett 
överskott på 2 240 tkr, där de kommunala enheterna (lägre barnantal är en förklaring) och 
huvudmannens övergripande kostnader väntas vara högre än budgeterat. 

Barnpengsystemet bidrar dock med ett positivt netto om 3 miljoner kronor. Fler barn för 
skolkommunen ger en positiv bokslutsreglering (+6,5 barn) om drygt 700 tkr och dels att det har 
skett en förskjutning från barn 1-3 år till 4-6 år vilket gör att det går gå ut mindre pengar. En 
förskjutning har skett från kommunala till fristående förskolor. 

Grundskolan bedöms få ett underskott i de kommunala verksamheterna på drygt 3 miljoner 
kronor. Flera förklaringar, färre elever i kommunala skolor, kostnader för elever med särskilda 
behov överstiger tilläggsbeloppet och att personalkostnaderna inte har minskat i nivå med det 
minskade elevantalet. För huvudmannens övergripande kostnader prognostiseras ett överskott 
om 868 tkr kr pga lägre kostnader för skolskjutsar. 

Elevpengssystemet prognostiseras med ett överskott på knappt 3,3 miljoner kronor pga högre 
försäljningsintäkter av platser till andra kommuner och en positiv bokslutsreglering med 5 fler 
elever. Färre elever på fritidshem och fritidsklubb gör att det går ut mindre elevpeng, men 
effekten dämpas fler elever i åk 6-9 som genererar en högre elevpeng. Även inom grundskolan 
finns en liten förskjutning från kommunala till fristående skolor. Summerat ger pengsystemet ett 
överskott för grundskolan med drygt 1 miljon kronor. 

Vuxenutbildning och SFI prognostiseras med ett underskott om 2,4 miljoner kronor där 
arbetslöshet till följd av pandemin har drivit ökat behov av utbildning. För vuxenutbildningen 
har en återbetalning av statsbidrag skett om knappt 1 miljon kronor som kommunen samsöker 
tillsammans med Uppsala kommun, eftersom staten höjt statsbidragen för innevarande år är dte 
möjligt att dessa återfås i slutet av året. 

Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos visar ett överskott om 5,1 miljoner kronor. Gator 
och vägar prognostiseras med en positiv budgetavvikelse på 10 miljoner kronor, överskottet är 
till störst del en följd av ökade exploateringsersättningar. Av verksamhetens totala kostnad utgör 
kapitaltjänstkostnader 47% av kostnaderna. 
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Trafikövervakning/parkeringsavgifter prognostiseras med ett underskott på 2,1 miljoner kronor. 
Låg beläggning på pendlarparkeringarna har medfört att intäkterna är fortsatt svaga. 
Avfallsverksamheten prognostiseras med ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Verksamheten 
räknar med lägre ersättning för insamlade förpackningar på grund av ett senarelagt 
riksdagsbeslut. 

Kommunkoncernen 

Kommunkoncernen redovisar ett starkt resultat för första 8 månaderna som var 80,2 miljoner 
kronor (förgående år 52,6 miljoner kronor) vilket motsvarar ca 10 % av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Årsprognosen för kommunkoncernen beräknas uppgå till 60,5 
miljoner kronor före elimineringar vilket motsvarar 5 % av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 

Roslagsvatten AB resultat för perioden blev positivt, Knivsta kommuns andel av resultatet 
motsvarar 1,9 miljoner kronor (föregående period 2,3 miljoner kronor). Resultatet förklaras av 
dels låg ränta men även av låga personalrelaterade kostnader under pandemin, lägre 
upplåningskostnader pga lägre investeringstakt samt vakanser. 

Kommunfastigheter i Knivsta AB är kommunens bolag för verksamhetslokaler, resultatet för 8 
månader är 18,7 miljoner kronor (föregående period 24,7 miljoner kronor). Bolaget arbetat aktivt 
för att säkerställa låga lokalkostnader kombinerat med bra underhåll. Kommunen är bolagets 
dominerande hyresgäst och har därför en låg vakansgrad. Vidare bidrar fortsatt låg räntekostnad 
till det positiva resultatet, men en förändring av räntan med 1 procent ökar kostnaden med 14 
miljoner kronor på helår och då framstår resultatet mer skört. 

Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag med drygt 600 hyreslägenheter. Resultat 
för perioden är 2,9 miljoner kronor (föregående period 4,4 miljoner kronor). Fortsatt låg 
vakansgrad, god kostnadseffektivitet och låga räntekostnader bidrar till resultatet. 

Alsike Fastighets AB är kommunens exploateringsbolag för Alsike tätort är under avveckling, 
det återstår dock en del detaljplanelagd mark att försälja, periodens resultat var -201 tusen kronor 
(föregående period 1,1 miljoner kronor). Detaljplanen i Alsike Nord består av flera etapper, där 
en etapp har fått avslag i mark och miljödomstolen. Försäljning av råmark beräknas ske under 
hösten 2021 till kommunen. 

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda redovisar ett positivt resultat. Perioden har något 
högre intäkter än budget (ersättning för sjukkostnader etc), pensionsutbetalningarna är något 
lägre än budgeterat för perioden vilket får en positiv resultatpåverkande effekt. Knivsta 
kommuns resultatandel motsvarar 229 tusen kronor (föregående period 741 tusen kronor). 

Resultat 

Knivsta kommunkoncern Utfall 2019 Utfall 2020 
Utfall jan-
aug 2021 

Årsprognos 
2021 

Resultat Knivsta kommun, tusen kronor 17868 38792 55535 34012 

Resultat Knivsta kommun exklusive 
exploateringsnetto, tusen kronor 

-17440 -3784 45159 5012 

Resultat Knivsta kommunkoncern, tusen kronor 47558 68202 80223 60512 
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Balanskravsresultatet 

Kommunallagen ställer krav på Sveriges kommuner att för varje enskilt år ha balans i sin 
ekonomi. Detta så kallade balanskrav innebär att intäkter ska överstiga kostnader i kommunernas 
budget. 

Vid utgången av budgetåret 2020 fanns inget negativt resultat återställa. Ett negativt 
balanskravsresultat ska enligt kommunallagen återställas inom 3 år. 

Enligt kommunallagen finns en möjlighet att avsätta positiva resultat till en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Den kan disponeras kommande år om skatteintäkterna påverkas 
negativt till följd av en försvagad konjunktur eller vid ett negativt balanskravsresultat. Enligt 
kommunfullmäktiges riktlinjer för RUR kan avsättning ske då resultatet efter 
balanskravsjustering överstiger 1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning, samt 
hänsyn taget till negativa balanskravsresultat att åtgärda. 

Resultatutjämningsreservens behållning är 20 miljoner kr 31 augusti 2021. Behållningen i 
resultatutjämningsreserven får enligt riktlinjer högst uppgå till 10 procent av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, vilket motsvarar cirka 121 miljoner kronor. Mot bakgrund av 
årets prognos är bedömningen att 15 miljoner kronor ytterligare kan adderas till RUR. 

Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 2019 2020 
Prognos 

2021 

Årets resultat  17 868   38 792  34 012 

Samtliga realisationsvinster (avgår)  2 662   5 763  5 000 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  0   0  0 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet  0   0  0 

Orealiserade förluster i värdepapper  0   0  0 

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0   0  0 

Årets resultat efter balanskravjusteringar  15 206   33 029  29 012 

Medel till resultatutjämningsreserv  0   20 000  15 000 

Medel från resultatutjämningsreserv  0   0  0 

Årets balanskravsresultat  15 206   33 029  14 012 

Balanskravsunderskott från tidigare år  -17 091   -1 885  0 

Balanskravsresultat att återställa  -1 885   0  0 

    

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat  -17 091   -1 885  0 

-varav från 2018  -17 091   -1 885  0 

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen  15 206   33 029  14 012 

+synnerliga skäl att inte återställa  0   0  0 

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom 3 år  -1 885   0  0 

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat  -1 885   0  0 

-varav från år 2018, återställs senast 2021  -1 885    
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Låneskuld och ränterisk 

Kommunens låneskuld är låg, 50 miljoner kronor, med det följer även en låg ränterisk då 1 
procent förändring av räntan innebär en förändrad kostnad om 500 tusen kronor. 

Lånet kommer lösas under september månad 2021. Kommunfullmäktige beslutade den 22 
september att ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet, medlemskapet innebär att ett 
insatskapital i förbundet kommer ske när hela processen är klar i sin helhet. Även köp av råmark 
från Alsike Fastighets AB kommer få en likviditetspåverkan under hösten 2021. Dessa 3 
händelser kommer sannolikt innebära att ny finansiering (lån) kommer krävas under vintern 
21/22 för kommunen. 

Kommunkoncernen har en låneskuld som är drygt 1,7 miljarder kronor. Låneskulden ökade i 
rask takt under åren 2016-2018 genom bygget av en kultur och idrottsanläggning och skolor. De 
närmaste åren beräknas skuldtillväxten vara relativt plan då inga nya större investeringar är 
planerade. När VA investeringen i Knivstavatten AB genomförs beräknas den påverka 
koncernens skuld med drygt 500 miljoner kronor. På ännu längre sikt väntas fyrspårsavtalet 
medföra att koncernen behöver investera i ytterligare infrastruktur och verksamhetsfastigheter 
vilket sannolikt kommer påverka låneskulden och därmed räntekostnader som följd. 

Den största låneskulden återfinns i bolaget Kommunfastigheter i Knivsta AB. En procents 
ränteförändring ger en förändring i räntekostnaden med ca 17 miljoner kronor i 
kommunkoncernen. Det är en hög ränterisk, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av skatter, bidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. Vidare skulle det även kunna påverka kommunen eftersom 
kommunen borgar för lånen, idag finns det inga indikationer att så är fallet eftersom de 
kommunala bolagen har en god ekonomi. 

Låneskulden i kronor per invånare är något sjunkande genom att antalet invånare blir fler (19409 
invånare 31 juli 2021) och under årets första 8 månader har dessutom en mindre amortering av 
skulden kunnat göras. Låneskulden kronor per invånare var 88 895 kr per invånare i 
kommunkoncernen. 

  2017 2018 2019 2020 delår 2021 

kommun, mnkr 423 319 276 257 250 

kommunkoncernen, mnkr 1 314 1 708 1 783 1 764 1 725 

kommun, kr / invånare 23 395 17 058 14 629 13 449 12 882 

kommunkoncernen, kr /invånare 72 741 91 236 94 645 92 329 88 895 
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Soliditet 

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital. För kommunen 
har soliditeten ökat sedan årsskiftet till 47,4 procent, inklusive pensionsförpliktelsen. 
Förändringen påverkas främst av årets resultat. Soliditeten har legat relativt stabilt de fem 
senaste åren och kommunen har alltjämt en god soliditet. 

Kommunkoncernen soliditet var 23,4 procent inklusive pensionsförpliktelse den 31 augusti år 
2021. Vid årsskiftet uppgick den till 20,5 procent. Fortsatt goda resultat i kombination med 
oförändrad skuld bidrar till förbättringen. 

Framtida investeringar i kommunkoncernen kommer sannolikt påverka soliditeten negativt, detta 
beror på att befolkningstillväxten generar investeringar som är mycket stora samtidigt som de 
årliga resultatnivåerna är mer modesta. Investeringar sker i bland annat nya verksamhetslokaler, 
infrastruktur och hyreslägenheter som medför behov av lånefinansiering. Den närmaste åren är 
utvecklingen något svagare och kan sannolikt till största delen finansieras genom den löpande 
verksamheten. 

  2019 2020 delår 2021 

 Knivsta kommun  55,4% 56% 60,7% 

 Kommunfastigheter i Knivsta AB  10,2% 12,0% 14,3% 

 Knivstabostäder AB  30,9% 33,1% 34,2% 

 Alsike Fastighets AB  62,0% 68,0% 94,1% 

 Brandkåren Attunda  13,7% 13,5% 15,6% 

 Roslagsvatten AB  9,4% 9,2% 9,0% 

 Soliditet kommunkoncernen  23,5% 25,4% 28,3% 

 Soliditet kommunkoncernen inkl 
pensionsförpliktelse  

18,3% 20,5% 23,4% 
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Resultaträkning 

Belopp i tusen kronor Kommun 
Sammanställd 

redovisning 

 Utfall Utfall Reviderad 
Budget 

Prognos Utfall Utfall 

 2021-08-
31 

2020-08-
31 

helår 2021 helår 2021 2021-08-
31 

2020-08-
31 

Verksamhetens intäkter 165 814 152 038 310 648 248 721 261 106 234 260 

Verksamhetens kostnader -897 449 -878 870 -1 458 315 -1 398 232 -911 210 -870 702 

Avskrivningar -23 756 -26 576 -39 000 -36 585 -70 461 -70 907 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-755 390 -753 409 -1 186 667 -1 186 096 -720 565 -707 348 

       

Skatteintäkter 724 091 673 834 1 059 481 1 089 739 724 091 673 834 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

87 163 100 257 131 159 130 745 87 163 100 257 

Verksamhetens resultat 55 864 20 682 3 973 34 387 90 689 66 743 

       

Finansiella intäkter 3 119 812 14 100 4 625 484 909 

Finansiella kostnader -3 448 -3 659 -6 750 -5 000 -10 950 -15 100 

Resultat efter finansiella 
poster 

55 535 17 835 11 323 34 012 80 223 52 552 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 

Periodens resultat 55 535 17 835 11 323 34 012 80 223 52 552 

Över/underskott av skatter 
och bidrag 

6,8% 2,3% 1,0% 2,8% 9,9% 6,8% 
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Balansräkning 

Belopp i tusen kronor Kommun 
Sammanställd 

redovisning 

 Bokslut Bokslut Budget Prognos Bokslut Bokslut 

Tillgångar 2021-08-
31 

2020-12-
31 

helår 
2021 

helår 
2021 

2021-08-
31 

2020-12-
31 

Anläggningstillgångar       

Immateriella tillgångar 3 275 3 310 5 000 5 000 4 064 4 381 

       

Materiella tillgångar       

Mark och byggnader 688 716 676 603 697 919 720 000 2 356 502 2 361 718 

Maskiner och inventarier 24 287 23 656 25 000 25 000 114 432 118 401 

Finansiella anläggningstillgångar 183 468 183 468 175 000 183 468 24 936 24 926 

Summa anläggningstillgångar 899 746 887 037 902 919 933 468 2 499 934 2 509 426 

       

Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0 0 0 

       

Omsättningstillgångar       

Förråd och varulager m.m 9 069 9 069 10 000 9 000 109 825 134 223 

Kortfristiga fordringar 163 942 176 631 175 000 207 985 187 532 154 694 

Kortfristiga placeringar 0  0 0 0 0 

Kassa, bank 148 379 151 501 94 473 5 000 181 466 203 694 

Summa omsättningstillgångar 321 389 337 201 279 473 221 985 478 823 492 610 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 1 221 135 1 224 238 1 182 392 1 155 454 2 978 757 3 002 036 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNIGNAR 
OCH SKULDER 

      

Eget kapital       

Årets resultat 55 535 38 792 11 323 34 012 80 285 68 202 

Resultatutjämningsreserv 20 000 20 000 0 20 000 20 000 20 000 

Övrigt eget kapital 665 417 626 625 630 475 665 417 743 256 675 054 

Summa eget kapital 740 952 685 417 641 798 719 430 843 542 763 256 

       

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

11 492 12 199 7 750 14 000 22 646 22 795 

Andra avsättningar 0 6 303 0 0 51 242 68 733 

Summa avsättningar 11 492 18 503 7 750 14 000 73 888 91 528 
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Skulder       

Långfristiga skulder 250 022 256 957 292 544 190 000 1 725 363 1 755 848 

Kortfristiga skulder 218 673 263 361 240 300 220 000 335 964 391 404 

Summa skulder 468 695 520 318 532 844 410 000 2 061 327 2 147 252 

       

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

1 221 139 1 224 238 1 182 392 1 143 430 2 978 757 3 002 036 

       

Panter och därmed jämförliga 
säkerheter 

0 0   84 671 84 671 

Ansvarsförbindelser       

Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulderna eller 
avsättningar 

147 063 147 032 142 796 144 756 147 063 147 032 

Övriga ansvarsförbindelser 1 554 308 1 554 308   11 810 13 232 
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Noter 

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen. 

Säsongsvariationer eller cykliska effekter 

I delårsbokslutet har semesterlöneskulden en positiv påverkan på resultatet eftersom semesteråret 
i kommunen är januari-december, det vill säga medarbetare i kommunen delvis tar ut 
förskotterad semester i juni-augusti. vilket gör att semesterskuldsförändringen är positiv i 
resultaträkningen och en fordran uppstår mot medarbetarna. 

En ytterligare säsongsvariation som är kopplad till semesterperioden är semestervikarier inom 
vård och omsorgsverksamheten. Verksamheten är en 24-7 verksamhet som innebär att 
bemanning sker året runt och under sommaren blir därför lönekostnaden "dubbel" för ordinarie 
och vikarierande personal. 

Exploateringsverksamheten är en verksamhet som har stor påverkan på kommunens resultat. 
Detaljplanerna är cykliska som i sin tur leder till markaffärer. Affärerna ske ofta till stora belopp 
(miljoner kronor) och när marköverlåtelsen sker kan då få stor påverkan på periodens resultat. 

Jämförelsestörande och extraordinära poster 

Varken kommunen eller kommunkoncernen har under resultatperioden haft några 
jämförelsestörande eller extraordinära poster. 

Ändrade uppskattningar och bedömningar 

Under resultatperioden har inga ändrade uppskattningar eller bedömningar gjorts mot föregående 
år. 

Ansvarsförbindelser 

Pensioner intjänade innan 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och inte som en skuld på 
balansräkningen. När pensionen betalas ut uppstår kostnaden för kommunen. 

Ansvarsförbindelsen per den 31 augusti 2021 uppgick till 147 miljoner kronor inklusive 
löneskatt (förpliktelsen 31 december 2020 var 147 miljoner kronor). På totalnivå är det ingen 
förändring, men bakomliggande har ändring av grunder (beräkningsparametrar såsom livslängd 
etc) ökat skulden, medan årets pensionsutbetalningar minskar skulden. 

Prognosen är att pensionsförpliktelsen minskar successivt kommande år till ca 103 miljoner 
kronor i slutet av år 2025 (en minskning med nära 30 procent kommande 4 år). 
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Driftredovisning 
Driftredovisningen redovisas i två tabeller, den första redovisas nettokostnad per nämnd och 
andra per verksamhetsområde. Den totala nettokostnaden bedöms öka med 4,8% mellan år 2020 
och 2021. Avgifterna för barnomsorg och omsorgsinsatser övergick till utbildningsnämnd 
respektive socialnämnd till år 2021, vilket får en jämförelsestörande effekt. Med hänsyn till detta 
har socialnämnden en beräknad nettokostnadsökning om cirka 4,9%, där LSS insatser driver 
kostnader. Utbildningsnämnden förväntas öka driftkostnaden med cirka 1,9% vilket är en låg 
kostnadsutveckling (löneutveckling och fler barn och elever ökar normalt kostnadsbilden med 
upp till 4-5 procent per år, men inga nya verksamhetslokaler har tillkommit under 2021). 
Samhällsutvecklingsnämnden har en minskning med när 10% vilket beror på stora 
exploateringsbidrag kopplade till utbyggnaden av detaljplanen centrala ängby. Bygg och 
miljönämnden har all time high för bygglovsavgifter vilket förklarar deras minskade 
nettokostnad. Alla nämnder har aktivt arbetat med att sänka sin nettokostnad enligt det uppdrag 
lämnat till förvaltningen om att sänka nettokostnaden, det är rimligt att det också har en effekt på 
nettokostnadsutvecklingen. 

Driftredovisning 
styrelse/nämnd 

Budget 
Rev. 
budget 

Tillägg/ 
avdrag 

Intäkte
r 

Intäkte
r 

Kostna
der 

Kostna
der 

Årspro
gnos 
nettok
ostnad 

Budget 
avvikel
se 

 2021 2021 2021 delår 
2021 

2020 delår 
2021 

2020 2021 År 2021 

Kommunstyrelsen 171 
589 

171 
589 

3 478 26 797 41 384 135 
276 

209 
088 

173 
897 

1 169 

Samhällsutvecklin
gsnämnden 

45 080 45 080 400 39 488 59 150 63 084 105 
561 

40 400 5 080 

Socialnämnden 304 
924 

304 
924 

-1 494 52 227 80 543 245 
706 

490 
327 

300 
431 

2 999 

Utbildningsnämnd
en 

687 
797 

687 
797 

7 126 70 135 80 021 510 
573 

779 
589 

694 
577 

346 

Bygg- och 
miljönämnden 

9 145 9 145 870 7 717 11 048 12 521 22 513 9 745 270 

Övriga nämnder 2 244 2 244 0 0 0 1 226 2 182 1 972 272 

Justeras: Poster 
som ej är 
hänförbara till 
verksamhetens 
intäkter och 
verksamhetens 
kostnader i 
resultaträkninge
n 

-34 112 -34 112 -10 380 -30 549 26 733 -47 182 -178 
586 

-34 926 -9 566 

Verksamhetens 
intäkter och 
verksamhetens 
kostnader enligt 
resultaträkning 

1 186 
667 

1 186 
667 

0 165 
814 

298 
880 

921 
204 

1 430 
675 

1 186 
096 

571 
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Driftredovisning 
verksamhet 

Budget Rev. 
budget 

Tillägg/ 
avdrag 

Intäkte
r 

Intäkte
r 

Kostna
der 

Kostna
der 

Årspro
gnos 
nettok
ostnad 

Budget 
avvikel
se 

 2021 2021 2021 delår 
2021 

2020 delår 
2021 

2020 2021 År 
2021 

Politisk 
verksamhet 

16 334 16 159 0 12 66 10 220 16 276 16 931 -772 

Infrastruktur, 
skydd mm 

66 517 66 342 1 850 27 889 40 260 62 592 110 
302 

62 551 5 641 

Fritid och kultur 70 137 69 443 1 143 4 500 9 755 49 357 77 104 69 888 698 

Pedagogisk 
verksamhet 

686 
013 

686 
234 

7 126 54 695 54 197 493 
794 

752 
630 

692 
706 

654 

Vård och omsorg 302 
134 

300 
642 

-2 099 45 777 67 895 238 
845 

473 
937 

298 
226 

317 

Särskilt riktade 
insatser 

3 446 4 939 605 6 559 12 992 7 097 17 211 2 611 2 934 

Affärsverksamhet 2 300 2 300 0 20 236 30 806 22 877 32 886 2 400 -100 

Gemensamma 
verksamheter 

73 898 74 720 1 755 36 694 56 176 83 604 128 
914 

75 710 765 

Justeras: Poster 
som ej är 
hänförbara till 
verksamhetens 
intäkter och 
verksamhetens 
kostnader i 
resultaträkninge
n 

-34 112 -34 112 -10 380 -30 549 26 733 -47 182 -178 
586 

-34 926 -9 566 

Verksamhetens 
intäkter och 
verksamhetens 
kostnader enligt 
resultaträkning 

1 186 
667 

1 186 
667 

0 165 
814 

298 
880 

921 
205 

1 430 
675 

1 186 
096 

571 
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Investeringar 
Investeringsutgiften för kommunen första 8 månaderna är 151,6 miljoner kronor, varav 115 
mnkr är av engångskaraktär och hänförliga till utbyggnaden av Alsike tätort sedan 2003 men 
före år 2021. 

Verksamhetens investeringar uppgår till ca 35 miljoner kronor och där utgör 
infrastrukturinvestering i detaljplanen Västra Knivsta (centrala ängby) hela 23,6 miljoner kronor. 
Denna investering finansieras av exploatörerna. Investeringar i trafiksäkerhet och belysning 
uppgår till 6,4 miljoner kronor och nya cykelvägar 2,2 miljoner kronor. 

Årsutgiften beräknas för den egentliga verksamheten uppgå till 83 miljoner kronor, vilket är 48 
miljoner kronor under investeringsplanen för 2021, varav infrastrukturinvesteringarna uppgår här 
till 76 miljoner kronor. 

           

Färdigställda 
projekt 

Beslut
at 
totalut
gift 

Ackum
ul- 
erad 
utgift 

Avvikel
se 

KF 
Budg
et 

Utökad 
investerin
gs- plan 

Summa 
investerin
gs- ram 

Peri
ode
ns 
utgi
ft 

Progn
os 
årets 
utgift 

Avvikel
se 

Kommunstyrelsen 
- Kultur och fritid 

5 400 3 973 1 427 0 0 0 680 680 680 

Kommunstyrelsen 
- övrigt 

700 582 118 0 0 0 0 0 0 

Samhällsutvecklin
gs- nämnden drift 

24 300 23 796 504 0 0 0 183 183 183 

Samhällsutvecklin
gs- nämnden  
exploatering 

28 500 15 496 13 004 0 0 0 0 0 0 

Socialnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utbildningsnämnd
en 

1 925 1 739 186 0 0 0 0 0 0 

Bygg- och 
miljönämnden 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 
färdigställda 
projekt 

60 825 45 586 15 239 0 0 0 863 863 863 
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Pågående 
projekt 

Beslut
ad 
totalut
gift 

Ackum
ul- 
erad 
utgift 

Avvikel
se 

KF 
Budg
et 

Utökad 
investerin
gs- plan 

Summa 
Investerin
gs- ramar 

Peri
ode
ns 
utgi
ft 

Progn
os 
årets 
utgift 

Avvikel
se 

Kommunstyrelsen 
- Kultur och fritid 

1 750 743 1 007 800 950 1 750 743 1 512 -238 

Kommunstyrelsen 
- övrigt 

15 200 0 15 200 16 
150 

-950 15 200 0 1 000 -14 200 

Samhällsutvecklin
gs- nämnden drift 

66 300 33 221 33 079 38 
300 

0 38 300 10 
021 

22 
250 

-16 050 

Samhällsutvecklin
gs- nämnden 
exploatering 

68 000 23 624 44 376 68 
000 

0 68 000 23 
624 

54 
000 

-14 000 

Samhällsutvecklin
gsnämnden 
- infrastruktur 
Alsike 

0 115 
107 

-115 
107 

0 0 0 115 
107 

115 
107 

115 
107 

Socialnämnden 1 300 615 685 1 300 0 1 300 615 615 -685 

Utbildningsnämnd
en 

2 325 599 1 726 2 325 0 2 325 599 1 900 -425 

Bygg- och 
miljönämnden 

4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 1 000 -3 000 

Summa 
pågående 
projekt 

158 
875 

173 
909 

-15 034 130 
875 

0 130 875 150 
709 

197 
384 

66 509 

Summa 
investeringsproj
ekt 

219 
700 

219 
495 

205 130 
875 

0 130 875 151 
572 

198 
247 

67 372 

 

 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 11 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 119   Dnr: KS-2020/768 

Svar på motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) – Bilda ett naturreservat på kommunal 
mark i södra Lunsen  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterat 
2021-03-29. 

Reservationer 
Lotta Wiström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet (protokollsbilaga 4).  

Yrkanden 
Lotta Wiström (L), med bifall från Johan Helenius (SD), yrkar bifall till motionen.  
Claes Litsner (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot Lotta Wiströms yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2020. 
Motionären föreslår att kommunen bildar ett naturreservat på mark som ägs av kommunen 
och Alsikebolaget i södra Lunsen senast år 2024. Ärendet har beretts av 
samhällsutvecklingsnämnden den 26 april 2021 och nämnden föreslår kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 42, 2021-04-26 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2021-03-29 
Motionen 
Arbetsutskottet instämde i samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-06 

Diarienummer 
KS-2020/768 

 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) - Bilda ett 
naturreservat på kommunal mark i södra Lunsen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterat 
2021-03-29. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2020. 
Motionären föreslår att kommunen bildar ett naturreservat på mark som ägs av kommunen 
och Alsikebolaget i södra Lunsen senast år 2024. Ärendet har beretts av 
samhällsutvecklingsnämnden den 26 april 2021 och nämnden föreslår kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.  
Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 
Bedömningarna har gjorts i samhällsutvecklingsnämnden.  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 42, 2021-04-26 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2021-03-29 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 6 (10)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42   Dnr: SUN-2020/511 
 

Motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) - Bilda ett naturreservat på kommunal mark i 
södra Lunsen  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen anses besvarad.  
 
Yrkande 
Torkel Ekman (L) yrkar på att motionen bifalls. 
 
Röstförklaring 
Torkel Ekman (L) lämnar in röstförklaring. (Protokollsbilaga 1.) 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, att motionens anses besvarad, mot 
avslag,  och finner att samhällsutvecklingsnämnden anser motionen besvarad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen bildar ett naturreservat på mark som ägs av kommunen 
och Alsikebolaget i södra Lunsen senast år 2024. Uppsala kommun har bildat naturreservat 
på sin sida av kommungränsen och motionären menar att det är viktigt att också Knivsta 
kommun tar sitt ansvar för att säkerställa tillgång till vacker natur, rekreation och friluftsliv.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-29 
Protokollsutdrag KF  2020-09-23 § 96 
Motion 2020-09-22 
 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Akten 
Park och naturenheten 
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Handläggare 
Carin von Köhler 
Titel Kommunekolog 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-29 

Diarienummer 
SUN-2020/511 

   
 

 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) - Bilda ett naturreservat på 
kommunal mark i södra Lunsen 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
att motionen anses besvarad.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen bildar ett naturreservat på mark som ägs av kommunen 
och Alsikebolaget i södra Lunsen senast år 2024. Uppsala kommun har bildat naturreservat 
på sin sida av kommungränsen och motionären menar att det är viktigt att också Knivsta 
kommun tar sitt ansvar för att säkerställa tillgång till vacker natur, rekreation och friluftsliv.  
 
Bakgrund 
Ett arbete pågår för att ta fram en stadsutvecklingsstrategi för Knivsta och Alsike tätorter. I de 
två stadsdelarna ska sammanlagt 3500 bostäder uppföras till år 2035. En stor del av 
bostäderna ska vara i nära anslutning till det framtida stationsområdet i Alsike. 
Stadsutvecklingsstrategin ska vara vägledande för det kommande arbetet, men inför 
detaljplaneläggning och byggnation kommer många fördjupade utredningar att behöva göras 
för att säkerställa den mest lämpliga markanvändningen i anslutning till stationsområdet. Att 
föregå det utredningsarbetet för att bilda naturreservat är riskabelt, även om det föreslagna 
reservatsområde förmodligen ligger utanför det som kommer att bli det kollektivtrafik- och 
stationsnära läget. En process för att bilda naturreservat är mer lämpligt att sker i samband 
med att Alsike detaljplaneläggs. Den möjligheten kvarstår.  
 
Ev underrubrik 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Akten 
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Park och naturenheten 
 

 
 
 
 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Motion om att bilda ett naturreservat på kommunal mark i Södra Lunsen  
 
Att delar av marken på fastigheterna Ekeby 1:183 och Ekeby 1:99 i Södra Lunsen (se kartan 
i bilaga) ägda av Knivsta Kommun och Alsikebolaget, görs till ett kommunalt naturreservat så 
snart som möjligt, men senast 2024.  
 
Bakgrund 
 
Södra Lunsens status har varit upp till diskussion tidigare och Motion 2016:08 – Fullborda 
Lunsenreservatet är senaste exemplet. Motionen togs upp i kommunfullmäktige 2018-01-24. 
I kommunfullmäktige röstades motionen ner med liten marginal. Det förslaget var dock 
väldigt annorlunda jämfört med denna motion, då den förra inkluderade mycket privatägd 
mark. Det var något som splittrade partierna, då flera partier ansåg att förslaget inkräktade 
för mycket på äganderätten. I detta förslag skapas naturreservatet dock endast på kommunal 
mark. Det innebär en betydligt enklare och billigare process, då varken markköp eller 
intrångsavgifter är nödvändiga.  
 
Vi Liberaler anser att Uppsala Kommun har tagit sitt ansvar genom deras naturreservat 
Norra Lunsen, bildat 2003 och staten och likaså genom ett mindre naturreservat på främst 
deras mark väster om Upplandsleden. Därmed är det rimligt att också Knivsta Kommun 
avsätter mark som bidrar till Lunsens bevarande. Uppsala planerar för en stad vid Lunsens 
norra kant precis utanför reservatet, Alsike kommer expandera med tusentals nya invånare 
och i framtiden kan det även bli ett Nysala mellan dessa två. Lunsen kan därmed anses vara 
under ett visst hot speciellt om inte beslut om att skydda området tas. Det är viktigt att 
säkerställa att kommunens växande befolkning också i framtiden kan uppleva vacker natur 
och möjlighet till rekreation och friluftsliv. Det bör anses ligga i linje med både Agenda 2030 
och hur kommunen framställer sig själv för att attrahera fler att flytta hit. 
 
Att ha skyddad natur i sitt närområde bör ses som mycket viktigt för folkhälsa och livskvalitet. 
Samtidigt prioriteras åtgärder för att hålla ner antalet bilar i Alsikes nya områden och att 
planera för minskat bilåkande är viktigt ur miljösynpunkt. Det talar ytterligare för värdet att ha 
skyddad natur nära den nya tågstationen i Alsike där många bostäder kommer att finnas.  
 
Naturreservatet skulle bli en tydlig gräns mellan det området österut som är tänkt som möjlig 
del av det framväxande Alsike och det skogsområde västerut där natur fortsatt kan existera i 
samklang med skogsbruk och friluftsliv. Söderut skulle naturreservatet vara en viktig del i det 
grönstråk som enligt kommunens planer ska binda samman Lunsen med Gredelby Hagar 
och Kölängen.  
 
Liberalerna  Knivsta 2020-09-22 
 
Anna Koskela-Lundén  

Lotta Wiström 
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Ekeby 1:99 

Ekeby 1:183 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 15 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 122   Dnr: KS-2021/122 

Motion 2021:02 från Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) – Inför ett register 
över motioner på kommunens hemsida  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Yrkanden 
Claes Litsner (S), med bifall från Klas Bergström (M) och Thor Övrelid (M), yrkar att motionen 
ska anses besvarad.  
Johan Helenius (SD) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Arbetsutskottets förslag till beslut saknar bifallsyrkanden.  
Ordföranden ställer Claes Litsners yrkande och Johan Helenius yrkande mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Claes Litsners yrkanden.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-10 anmäldes Motion 2021:02 om att införa 
ett register över motioner på kommunens hemsida. Motionen tar upp vikten av ett digitalt 
system på kommunens webb, så att allmänheten lätt ska kunna få en överskådlig bild av hur 
de politiska partierna arbetar med motioner. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-30 
Motion 2021:02 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Lisbeth Rye-Danjelsen 
Enhetschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-30 
   

Diarienummer 
KS-2021/122 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2021:02 från Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) - 
Inför ett register över motioner på kommunens hemsida 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att ekonomiska resurser inte finns 
avsatta för ändamålet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-10 anmäldes Motion 2021:02 om att införa 
ett register över motioner på kommunens hemsida. Motionen tar upp vikten av ett digitalt 
system på kommunens webb, så att allmänheten lätt ska kunna få en överskådlig bild av hur 
de politiska partierna arbetar med motioner. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen 5 kap 22 § pkt 2 får en ledamot väcka ärenden i kommunfullmäktige 
genom tex en motion. En motion ska, om så möjligt, beredas så att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Under innevarande mandatperiod har 
sammanlagt 22 motioner inkommit. För år 2019, nio stycken och år 2020,tretton stycken. 
Sverigedemokraterna föreslår att kommunen med ett publikt digitalt register presenterar 
inkomna motioner på kommunens webb. Man föreslår att systemet ska loggas och att 
beredningsprocess och status redovisas samt att det slutliga utfallet tillgängliggörs.  
På kommunens webb presenteras kallelse och handlingar inför de politiska sammanträdena. 
Här kan man läsa vilka motioner och andra ärenden som kommer att behandlas under ett 
specifikt sammanträde, samt om förberedande beslut tagits i någon av kommunens 
facknämnder. Man kan också läsa protokoll med de beslut som tagits i kommunens 
fullmäktige, styrelse och nämnder. 
Förvaltningen har idag stora digitaliseringskrav syftande till effektivisering av arbete i olika 
delar av kommunen. Kommunledningskontoret arbetar intensivt med digitalisering. Ett flertal 
projekt pågår både tillsammans med andra kommuner och inom kommunens verksamheter, 
och rutiner och digitala system ses över för att ytterligare digitalisera internt och externt.  
I budgeten för kommunledningskontoret finns idag inte ekonomiska resurser att utreda, 
avropa/upphandla, implementera eller förvalta lämpligt system. Om utredning önskas 
behöver medel avsättas. 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär ingen kostnad. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-30 
Motion 2021:02 
 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
 

 
 
Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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                                                                                                                                   2021-02-09 

Motion| Sverigedemokraterna Knivsta 

Motion angående information kring motioner och medborgarförslag 

Ledamöter i kommunfullmäktige kan enligt kommunallagen påverka den politiska 

inriktningen i kommunen bland annat genom att lämna in motioner innehållande förslag 

som läggs fram till beslut.  

På motsvarande sätt kan kommuninvånare lämna in medborgarförslag, numer kallat 

Knivstaförslaget, där när ett förslag uppnått hundra röster från medborgarna, går vidare till 

nämnd/fullmäktige för att därigenom påverka kommunala angelägenheter. För att 

allmänheten ska få en lättillgänglig och överskådlig bild kring hur de politiska partierna som 

är representerade i kommunfullmäktige arbetar politiskt med motioner, föreslår vi att ett 

digitalt register över motioner upprättas likt Knivstaförslaget  (dock utan att ett konto 

behöver öppnas) på kommunens hemsida.  

Det är av stor vikt för demokratin att allmänheten kan se vilka motioner som lämnats in och 

när så skett; var i den kommunala organisationen dessa motioner ligger för beredning; samt 

var i processen de befinner sig för tillfället.  

Motioner ska enligt kommunallagen 5 kap 35§ beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan 

fatta beslut inom ett år från det att ärendet väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom 

denna reglerade tid ska detta, och vad som framkommit i beredningen av ärendet, anmälas 

till fullmäktige inom samma tidsram. 

 Fullmäktige har då enligt kommunallagen möjlighet att avskriva motioner och 

medborgarförslag från vidare handläggning. Genom att införa ett publikt digitalt register på 

kommunens hemsida där inlämnade motioner loggas, deras behandlingsprocess och 

beredningsstatus redovisas samt det slutliga utfallet tillgängliggörs, ökar transparensen 

gentemot medborgarna vars förtroende vi förvaltar. Genom att tillhandahålla ett register 

över lagda motioner skulle medborgarna få en bättre överblick över Knivstas politiska liv. 

Den ökade tillgängligheten tror vi kan öka intresset och förståelsen för politik och demokrati. 

Utöver allmänhetens tillgång till lättillgänglig information kan registret även användas i 

samband med kravet på redovisning av obesvarade motioner. Sverigedemokraterna yrkar 

med anledning av ovanstående: -att motioner loggas, deras behandlingsprocess och 

beredningsstatus redovisas samt det slutliga utfallet tillgängliggörs på Knivsta kommuns 

hemsida i ett sökbart digitalt register.  

Monica Lövgren (SD) Gruppledare     Hans Nyberg SD 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 7 (13)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 149   Dnr: KS-2021/485 

Program för integration i Knivsta kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige antar program för integration i Knivsta kommun.  
2. Programmet ska gälla från och med 1 november 2021.  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) och Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till det utsända förslaget.  
Oscar Hahne (KD) yrkar bifall till det utsända förslaget men tilläggsyrkar att en punkt läggs till 
under avsnitt 2.2.: ”Kommunen ska verka för att fler ska komma i sysselsättning inom 90 
dagar efter lämnat etableringsuppdrag.”  
Klas Bergström (M), Lotta Wiström (L) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till det utsända 
förslaget och Oscar Hahnes tilläggsyrkande.   

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller beslutet. Slutligen ställer ordföranden Oscar Hahnes 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett lyckat integrationsarbete har ett stort positivt utfall på samhällsnivå är en viktig del i att 
lösa samhällsutmaningarna för att uppnå målen i Agenda 2030, inte minst mål 10 som har 
fokus på minskad ojämlikhet. För att främja integration i Knivsta kommun är det viktigt att det 
finns ett långsiktigt perspektiv och att det finns ett integrationsfrämjande angreppsätt i det 
kommunala uppdraget. Med bakgrund av detta har ett förslag till program för integration i 
Knivsta tagits fram. Syftet med programmets framtagande har varit att sammanfatta vilken 
önskvärd riktning och målsättning som eftersträvas. Programmet innefattar tre målområden 
med tillhörande mål och strategier. Kommunledningskontoret har berett frågan tillsammans 
med representanter från andra kontor och två referensgrupper som stöd. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 
Förslag till program för integration i Knivsta kommun 2021-06-16 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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Handläggare 
Ida Larsson 
Samordnare för integration och 
folkhälsa 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-16 

Diarienummer 
KS-2021/485 

   
 

Kommunstyrelsens 

Program för integration i Knivsta kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige antar program för integration i Knivsta kommun  
2. Programmet ska gälla från och med 1 november 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett lyckat integrationsarbete har ett stort positivt utfall på samhällsnivå är en viktig del i att 
lösa samhällsutmaningarna för att uppnå målen i Agenda 2030, inte minst mål 10 som har 
fokus på minskad ojämlikhet. För att främja integration i Knivsta kommun är det viktigt att det 
finns ett långsiktigt perspektiv och att det finns ett integrationsfrämjande angreppsätt i det 
kommunala uppdraget. Med bakgrund av detta har ett förslag till program för integration i 
Knivsta tagits fram. Syftet med programmets framtagande har varit att sammanfatta vilken 
önskvärd riktning och målsättning som eftersträvas. Programmet innefattar tre målområden 
med tillhörande mål och strategier. Kommunledningskontoret har berett frågan tillsammans 
med representanter från andra kontor och två referensgrupper som stöd. 
 
Bakgrund  
Knivsta har haft en av landets snabbaste befolkningsutveckling procentuellt sett och 
förutsättningarna idag och framåt är påtagligt annorlunda mot när kommunen var nybildad. 
Alla påverkas om ett växande samhälle leder till ökad segregation. Ett segregerat samhälle 
riskerar att inte hålla samman, vilket bland annat påverkar känslan av gemenskap, trygghet 
och tillit. Ett lyckat integrationsarbete har ett stort positivt utfall på samhällsnivå och är en 
förutsättning för ökad välfärd liksom social och ekonomisk hållbarhet. Framgångsrik 
integration är en viktig del i att lösa samhällsutmaningarna för att uppnå målen i Agenda 
2030, inte minst mål 10 som har fokus på minskad ojämlikhet. I delmål 10.2 står bland annat 
att man till år 2030 ska ”möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, 
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet”. Att nå detta mål är i sin tur 
direkt beroende av hur väl vi lyckas med att nå målen om en god hälsa och välbefinnande 
(mål 3), god utbildning för alla (mål 4) och anständiga arbetsvillkor för alla (mål 8). 
 
Integration berör alla verksamheter i kommunen och ett framgångsrikt integrationsarbete 
bygger på ömsesidighet; den enskilde behöver ha en vilja att integreras och Knivsta kommun 
behöver ge förutsättningar för detta. För att främja integration i Knivsta kommun är det viktigt 
att det finns ett långsiktigt perspektiv och att det finns ett tydligt integrationsfrämjande 
angreppsätt i det kommunala uppdraget, oavsett område.  
 
Med bakgrund av detta har ett förslag till program för integration i Knivsta tagits fram. Syftet 
med programmets framtagande har varit att sammanfatta vilken önskvärd riktning och 
målsättning som eftersträvas. Därtill vilka strategier kommunen behöver använda för att öka 
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förutsättningarna till en god integration. Målsättningar för integration är viktigt för att bibehålla 
engagemang och delaktighet samt belysa vilka områden som kommunen behöver arbeta 
mer med för att även i framtiden stärka kommunens utveckling. 
 
Programmet är en del av arbetet med att förverkliga “Vision 2025 Knivsta – där framtiden 
bor” och befästa Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. Programmet 
går i linje med Knivsta kommuns policy för social hållbarhet och jämlik hälsa som är ett 
vägledande ramverk för ett socialt hållbart Knivsta.  
 
Programmets innehåll 
Programmet innefattar tre målområden; ökad social sammanhållning, ökad inkludering i 
arbete och studier samt ökade förutsättningar för jämlik hälsa. Målområdena innefattar tre 
mål och tillhörande strategier.  
 
I förslaget följs programmet upp årligen i kommunens verksamhetssystem för planering och 
uppföljning. Programmet kompletteras med en gemensam handlingsplan för integration.  
 
Beredning 
Kommunledningskontoret har berett frågan tillsammans med representanter från vård- och 
omsorgskontoret, utbildningskontoret, ekonomikontoret och kultur- och fritidskontoret i en 
arbetsgrupp. 
 
I arbetet har arbetsgruppen haft två referensgrupper som stöd. En referensgrupp med 
deltagare från det organiserade civilsamhället i Knivsta och en referensgrupp med deltagare 
från kommunen.  
  
Referensgrupperna har fått lämna synpunkter på programmet kontinuerligt under 
framtagandet. Flera av synpunkterna som har lämnats har handlat om att strategier och 
aktiviteter behöver konkretiseras i en handlingsplan för att nå målen i programmet. 
Synpunkterna har också handlat om vikten av att följa upp en sådan handlingsplan och 
likaså uppföljning av målen i programmet. Utifrån dessa synpunkter påbörjades ett arbete för 
att ta fram en gemensam handlingsplan i kommunens samverkansgrupp för integration 
under våren 2021.  
 
Arbetet med att ta fram programförslaget började i augusti 2020 och under hösten 2020 har 
den politiska majoritetens gruppledare fått möjlighet att lämna synpunkter på programmets 
målformuleringar. I juni 2021 fick kommundirektörens ledningsgrupp möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget och under augusti 2021 har programförslaget skickats ut till 
referensgruppen från civilsamhället och till den politiska majoriteten för möjlighet att inkomma 
med synpunkter. Några synpunkter föranledde mindre ändringar i förslaget, men merparten 
av kommentarerna berörde sådant som kan hanteras i arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för integration. Synpunkter och frågor kring hur programmet följs upp har 
också inkommit och medfört ändringar där kommunstyrelsen föreslås vara ansvarig för 
uppföljning då programmet rör sig över flera nämnder och ut i civilsamhället.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 
Förslag till program för integration i Knivsta kommun 2021-06-16 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 

 
 
 
 

Åsa Franzén  
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Programmet syftar till att tydliggöra målsättningar och strategier för integration i Knivsta 
kommun. Målen inkluderar nyanlända i alla åldrar, såväl barn som vuxna och äldre. Vissa 
delar är riktade till vuxna, men kan ha en indirekt bäring på barn. För att nå målen behöver 
barns perspektiv beaktas i allt integrationsfrämjande arbete.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Som underlag till programmet finns bland annat befolkningsundersökningen Liv och hälsa 
ung som ger kunskap om unga i länet och kommunen och är en arena för unga att få komma 
till tals i frågor som rör dem. Eleverna i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet får där besvara 
frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati och hur de 
ser på framtiden - för dem själva och för världen i stort. I programmet har barns bästa 
beaktats genom ett fokus på strategier som syftar till delaktighet och inkludering i samhället 
samt trygghet och en god hälsa hos båda barn, vuxna och äldre vilket bidrar till en bra start i 
livet.  
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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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. 

Viktiga områden för ungdomars framtid som lyfts fram i undersökningar är utbildning och 
jobb, trygghet, fritidsaktiviteter och hälsa. Undersökningen Liv och hälsa ung visar också 
vikten av att arbeta utifrån ett jämlikhetsperspektiv då resultat visar att ungdomar med sämre 
livsvillkor mår sämre. Det gäller framförallt livsvillkor som skoltrivsel, framtidstro, 
socioekonomi, kön, sexuell läggning, tillit och trygghet.  



 § 132 Program för integration i Knivsta kommun - KS-2021/485-1 Program för integration i Knivsta kommun : Förslag till program för integration i Knivsta kommun 2021-09-01

 

 
 

 2021-09-01  

 

 

1 (8) 
 

Program för integration i Knivsta 
kommun 

 

 
 
 
 
Antagen av Kommunfullmäktige  
2021-XX-XX  
  

 
 

 

          

 

 

 

 
                                                                        

 

 

Dokumenttyp:  Styrdokument 

Diarienummer: XXX 

Beslutande nämnd:  Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2021-XX-XX 

Giltighetstid:   Tills vidare 

Aktualitetsprövning: 2024 

Dokumentansvarig: Kanslichef/chef kommunledningskontoret 

 



 § 132 Program för integration i Knivsta kommun - KS-2021/485-1 Program för integration i Knivsta kommun : Förslag till program för integration i Knivsta kommun 2021-09-01

 

 

2 (8) 
 

1. Inledning 

Att möta demografiska utmaningar och verka för en stabil befolkningsutveckling 
är en av de viktigaste framtidsfrågorna som kommunen har att hantera. En viktig 
komponent för befolkningsutvecklingen är inflyttningen av invånare som kommer 
till Sverige och till Knivsta kommun som nyanlända.   

För att inflyttningen ska bli bestående och hållbar krävs att nya invånares 
kompetens, kreativitet och arbetskraft tas tillvara på bästa sätt. Det krävs också att 
barnens behov beaktas. Delaktighet, inkludering och egenmakt är avgörande 
faktorer för den enskildes upplevelse av Knivsta kommun och för målet om ett 
hållbart samhälle som främjar en god hälsa och som har fortsatt ekonomisk 
tillväxt. 

En utgångspunkt för Knivsta kommuns arbete med integration är de nationella 
målen för integrationsarbetet som innebär lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Detta innebär att alla 
nyanlända och övriga invandrande som kan behöva stöd av kommunen ska 
bemötas och behandlas som egna individer och inte som en homogen grupp. 
Samma inriktning gäller även internationellt där FN:s konvention om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter, barnkonventionen och Agenda 2030 är 
vägledande dokument. Integration är avgörande för att nå flera av målen i Agenda 
2030, inte minst mål 10 om minskad ojämlikhet och mål 8 om anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. På regional nivå är ” Regional 
utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län” kommunernas och 
Region Uppsalas gemensamma strategi. I en hållbart växande och nyskapande 
region för alla, ska invånarna kunna leva ett gott liv.  

Programmet är en del av arbetet med att förverkliga “Vision 2025 Knivsta – där 
framtiden bor” och befästa Knivsta som en föregångskommun för det hållbara 
samhället. Knivsta kommuns policy för social hållbarhet och jämlik hälsa är ett 
vägledande ramverk för ett socialt hållbart Knivsta som innebär ett öppet, 
inkluderande och jämlikt samhälle som visar aktning för alla människors 
värdighet och rättigheter.  

Programmet går i linje med kommunens styrmodell där en viktig princip är att 
verksamheterna arbetar med kommuninvånarens behov i fokus samt arbetar 
effektivt utifrån fastlagda processer. Organisatoriska gränser får inte komma i 
vägen för kommuninvånarens behov och kommunens utveckling.  

1.1 Vad är integration?  
Integration är en dynamisk process som innebär att människor inkluderas och blir 
en del i samhället med samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
Integrationsprocessen sker både hos den enskilda individen och i samhället i stort 
vilket innebär att individen likaväl som kommunens verksamheter, föreningar, 
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ideella organisationer och medborgare i lokalsamhället har ett gemensamt ansvar 
för en lyckad integration. Integration omfattar rätten att behålla sin kulturella 
särart och sin etniska identitet, men också en ömsesidig anpassning mellan 
människor. Integrationsprocessen sker i form av delaktighet i olika typer av 
sociala relationer i samhället så som arbetsliv, skola, fritid, föreningsliv, boende, 
utbildning, politiskt deltagande och tillgång till sociala nätverk.  

 

1.2 Syftet och mål med programmet 
För att främja integration i Knivsta kommun är det viktigt att det finns ett 
långsiktigt perspektiv och att det finns ett tydligt integrationsfrämjande 
angreppsätt i det kommunala uppdraget, oavsett område. I programmet för 
integration tydliggörs målen för integrationsarbetet i Knivsta kommun. 
Målsättningar för integration är viktigt för att bibehålla engagemang och 
delaktighet samt belysa vilka områden som kommunen behöver arbeta mer med 
för att även i framtiden stärka kommunens utveckling.  

Programmet för integration har som övergripande mål att Knivsta kommun ska 
verka för att främja individens förutsättningar och livsvillkor för en god hälsa och 
en tillvaro i egen försörjning och bidragande till ett hållbart Knivsta. Den primära 
målgruppen för programmet är nyanlända i Knivsta kommun, men kan också 
handla om andra grupper som är utrikes födda i behov av kommunens stöd.   

Programmet innehåller tre mål med strategier som ska vara vägledande för att 
främja integration i kommunen. Dessa mål ska genomsyra andra styrdokument i 
kommunen. 

Det är viktigt att barns perspektiv beaktas i det integrationsfrämjande arbetet. 
Målen inkluderar nyanlända i alla åldrar, såväl barn som vuxna och äldre. Vissa 
delar är riktade till vuxna, men kan ha en indirekt bäring på barn.  
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2. Mål  

 

2.1 Ökad social sammanhållning  
Kommunen skapar förutsättningar för ökad förståelse och kontakt mellan 
kommunens invånare.  

Kommunen ska: 

 Förebygga utanförskap genom inkluderande verksamheter och samarbeten 
i integrationsfrämjande syfte inom kommunen samt mellan kommunen 
och andra aktörer. 

 Främja nyanländas engagemang och deltagande i civilsamhället1.  
 Öka kunskap om människors olikheter och diskriminerande/exkluderande 

normer för att främja inkludering.   
 Medverka till socialt hållbar samhällsplanering.  

  

                                            
1 En arena, skild från staten, näringslivet och familjen, där människor, grupper och organisationer agerar 
tillsammans för gemensamma intressen.” Här ingår ideella föreningar, icke-vinstutdelande organisationer 
inom välfärden (s k idéburna organisationer), stiftelser och trossamfund, men även nätverk samt andra former 
av engagemang. 
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2.2 Ökad inkludering i arbete och studier 
Kommunen främjar att olika typer av kompetenser tillvaratas och skapar 
förutsättningar för ökat deltagande i arbetslivet eller i studier och egen 
försörjning. 

Kommunen ska:  

 Vara drivande i myndighetsöverskridande samverkan för en snabb 
etablering på arbetsmarknaden och egen försörjning för nyanlända. 

 Samverka med civilsamhället2 och näringslivet kring målgruppen 
nyanlända för ett ökat deltagande i arbetslivet eller i studier. 

 På olika sätt erbjuda språkträning i kommunen, till exempel 
språkpraktikplatser.  

 Erbjuda en likvärdig skolgång för alla. 

  

                                            
2 En arena, skild från staten, näringslivet och familjen, där människor, grupper och organisationer agerar 
tillsammans för gemensamma intressen.” Här ingår ideella föreningar, icke-vinstutdelande organisationer 
inom välfärden (s k idéburna organisationer), stiftelser och trossamfund, men även nätverk samt andra former 
av engagemang 
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2.3 Ökade förutsättningar för jämlik hälsa 

Kommunen erbjuder tillgänglig service, stöd och hälsofrämjande utbildning för 
alla nyanlända invånare och skapar förutsättningar för individen att ta ansvar för 
sin hälsa.  

Kommunen ska:  

 Öka kunskapen om hälsofrämjande levnadsvanor hos nyanlända invånare. 
 Öka kunskapen om rättigheter, tillgängligt stöd, service, omsorg och 

hälso- och sjukvård hos nyanlända.  
 Öka förutsättningarna för nyanlända i kommunen att kunna delta i 

hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter på fritiden genom god 
tillgänglighet och ett gott utbud.  
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3. Uppföljning 

Programmet för integration och etablering följs upp årligen av kommunstyrelsen i 
kommunens verksamhetssystem för planering och uppföljning.  

Programmet kompletteras med en gemensam handlingsplan för integration som 
följs upp med indikatorer årsvis. Handlingsplanen beskriver ansvarsområden för 
respektive nämnd samt förvaltningens organisation och arbetsområden för 
integration. Knivsta har många aktörer som engagerar sig för integration och 
civilsamhället är viktiga för bygget av ett hållbart samhälle. Därför synliggör 
handlingsplanen också civilsamhällets insatser för integration. 

 

 

4. Termer, begrepp och definitioner  

Utrikes född 

En person som är född i ett annat land än Sverige.  
 

Asyl och Asylsökande 

Någon som tagit sig till Sverige och sökt skydd (asyl), men ännu inte fått slutligt 
svar på sin ansökan. En asylsökande kan beviljas uppehållstillstånd (enligt 
utlänningslagen) antingen på grund av flyktingskäl eller skyddsskäl. En 
asylsökande kan vara såväl barn som vuxen. 

Nyanländ  

I begreppet nyanländ inkluderas de som är mottagna i en kommun och har 
beviljats tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd för bosättning på grund av 
flyktingskäl eller andra skyddsskäl, genom att vara kvotflykting eller genom att 
vara asylsökande i Sverige, samt den som är anhörig till sådan person. En 
nyanländ person kan vara barn såväl som vuxen.  

Flykting innebär någon som flytt sitt land på grund av flyktingskäl, det vill säga i 
välgrundad fruktan för förföljelse på grund av: 

 etnicitet, 
 nationalitet, 
 religiös eller politisk uppfattning, 
 kön eller sexuell läggning eller, 
 annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. 

Kvotflykting innebär någon som efter beslut av Migrationsverket fått 
uppehållstillstånd genom FN:s flyktingorgan UNHCR utan att först fly till 
Sverige. Kallas även ”vidarebosättning”. Kommunplacering sker redan innan resa 
till Sverige.  
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Alternativt skyddsbehövande innebär att någon flytt sitt land och på grund av 
skyddsskäl sökt asyl i Sverige och vid ett återvändande skulle riskera: 

 dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan förnedrande behandling, 
 att skadas genom urskillningslöst våld i yttre eller inre väpnad konflikt. 

Benämningen nyanländ används ofta enbart under den period man har rätt till 
Arbetsförmedlingens etableringsprogram, vanligtvis två år efter anvisning till en 
kommun. Inom skolan används benämningen nyanländ i 4 år och man ska ha 
påbörjat sin utbildning senare än höstterminens start det kalenderår då han eller 
hon fyller sju år. I detta program används benämningen nyanländ också för 
invånare som haft uppehållstillstånd längre tid än två år. Integrationsarbetet har 
inte en tidsgräns på samma sätt som etableringsperioden.  

Etableringsprogrammet 
Etableringsprogrammet omfattar nyanlända invandrare mellan 20–64 år med 
uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande samt deras 
anhöriga. Programmet samordnas av Arbetsförmedlingen. En etableringsplan ska 
alltid innehålla SFI, arbetsförberedande insatser och samhällsorientering. 
Etableringsersättning erbjuds till nyanlända som aktivt deltar i en etableringsplan 
och ersättningen betalas ut av Försäkringskassan. 

Civilsamhället 

Civilsamhället definieras som en arena, skild från staten, näringslivet och 
familjen, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för 
gemensamma intressen. Här ingår ideella föreningar, icke-vinstutdelande 
organisationer inom välfärden (s k idéburna organisationer), stiftelser och 
trossamfund, men även nätverk samt andra former av engagemang. 
 

 

 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 7 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 164   Dnr: KS-2021/544 

Revidering prislista av kommunens bokningsbara lokaler.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar den reviderade prislistan för Knivsta kommuns bokningsbara 
lokaler med start 2022-01-01. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden kultur-och fritidsutskottets förslag till beslut mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande prislistan har sin giltighetstid för perioden 2020-04-01–2021-12-31. Den har 
nu reviderats och de förändringar som föreslås gäller pris för förråd i Knivsta Centrum för 
idrott och kultur (CIK), små justeringar angående scenkonstlokalen, ett tillägg av ett 
uthyrningsbart rum på CIK samt förslag på säsongspris för föreningar angående fysrum på 
CIK.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Förslag på prislista  
Catrine Wermelin, fritidschef, informerar. Handlingen ska justeras så att politiska partier med 
mandat i kommunfullmäktige ingår i priskategori 2. Partier utan mandat i kommunfullmäktige 
ingår i priskategori 3. 

Beslutet ska skickas till  
Akten 
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Handläggare 
Catrine Wermelin 
Fritidschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-29 

Diarienummer 
KS-2021/544 

   
 

Kommunstyrelsen 

Revidering av prislista för kommunens bokningsbara lokaler 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar den reviderade prislistan för Knivsta kommuns bokningsbara 
lokaler med start 2022-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande prislistan har sin giltighetstid för perioden 2020-04-01 – 2021-12-31. Den har 
nu reviderats och de förändringar som föreslås gäller pris för förråd i Knivsta Centrum för 
idrott och kultur (CIK), små justeringar angående scenkonstlokalen, ett tillägg av ett 
uthyrningsbart rum på CIK samt förslag på säsongspris för föreningar angående fysrum på 
CIK. Giltighetstiden för den reviderade prislistan föreslås till 2022-01-01-2023-12-31.  
 
 
Bakgrund 
Knivsta Centrum för idrott och kultur har nu haft öppet för verksamhet sedan december 2019, 
som helhet från sommaren 2020 då även ishallen öppnade. Det har för verksamheter i huset 
varit en prövotid både av regler och rutiner, utomstående faktorer som takrenovering och 
vaccination och den rådande pandemin. I dialog med föreningslivet och sett ur praktiskt 
perspektiv föreslår nu förvaltningen några förändringar som gynnar de som både har tillfälliga 
bokningar på CIK men också de föreningar som är där för hela säsonger.  
 
Förrådshyrorna som var prissatta inför husets öppnande har varit och är utmanade för 
föreningar som har säsongsbokningar i huset. Vi ser med tiden att för att föreningar ska ha 
möjlighet att prioritera att hyra förråd på CIK så behöver priset justeras. För att optimera lokal 
användandet behöver vi därmed sänka priset per kvadratmeter för just förrådsytor. Detta 
gäller enbart för förråden i CIK då vi inte har hyreskostnader för det i övriga anläggningar.  
 
I anslutning till läktaren i ishallen så finns ett rum med pentry och möjlighet till konferens, ett 
bra rum för föreningar att använda för möten och andra utbildningstillfällen. Förvaltningen 
föreslår att vi kan hyra ut rummet till föreningar i kommunen enligt den rutin som 
förvaltningen i så fall tar fram. Enligt rutin ska en förening inte kunna boka rummet för en 
längre period och/eller som en stående bokning, för att göra det tillgängligt för många. Till det 
här rummet föreslås ett säsongspris för föreningar som vill boka ofta om  
1000 kr/säsong. I en säsong beskriven i det här fallet är en hösttermin och en vårtermin.  
 
Scenkonstlokalen olika kategorier innehåller några mindre justeringen i den reviderade 
prislistan:  
Arrangörspaket 1 där ska raden Värd/värdinna strykas helt 
Arrangörspaket 2 där ska värd/värdinna ersättas med scenansvarig 
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Fysrummet på CIK har i nuvarande en prislista där en förening som har en bokning på CIK 
betalar 40 kr/person alt. Bokar hela rummet för 200 kr/timme. I revideringen föreslås att den 
taxan finns kvar men att föreningar kan boka rummet till ett säsongspris 1000 kr/säsong 
enligt den rutin som förvaltningen i så fall tar fram. Att nämna är användandet av rummet ska 
användas för introduktion till gymträning och/eller rehabiliteringsträning. Det är inget rum som 
ersätter ”vanlig” gymträning utan här hänvisas föreningar till övriga anläggningar i Knivsta.  
I revideringen föreslås alla föreningar ha tillgång till rummet och inte enbart de föreningar 
som har säsongsbokningar i CIK.  
 
Säsongspriset för fysrummet och mötesrummet på läktaren i ishallen har båda till syfte att 
användas mer av föreningar utan att priset ska avgöra att dom avstår.  
 
Ett tillägg och förtydligande i priskategori två är också att politiska partier står med, det har 
dom inte gjort tidigare.  
 
Adolfsbergshallen kommer att stå på plats och vara uthyrningsbar från hösten 2022. Då är 
det föreslagna att följa prislistan i enlighet med Alsikehallen, sedan kommer den hallen 
specificeras enskilt i nästa prislista.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
De justeringar som föreslås är ett avvägande mellan att få lokaler uthyrda och anpassade till 
föreningslivet. De intäkter som innebär mer bokade lokaler gynnar intäktsbehovet för CIK 
som är nödvändigt.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Nuvarande prislista med giltighetstid 2020-04-01 – 2021-12-31. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Lena Larsson 
Förvaltningschef Kultur-och fritids kontor.  
Catrine Wermelin 
Fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Revideringen av prislistan har direkt påverkan på föreningslivet och då främst barn- och 
unga. Med en mindre kostnad för förråd och andra möteslokaler kan pengarna gå mer åter 
till respektive förening och därmed också barnen.  

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Ja, i fokus är att hålla kostnader nere för föreningslivet och intäktskravet för lokalen i en bra 
balans.  
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Om vi fortsätter med hög hyra för förråd så har inte föreningar råd att hyra förråd och då står 
vi med tomma förråd och inga intäkter alls.  
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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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. 
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Prislista  
Knivsta kommuns 

bokningsbara 
lokaler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dokumenttyp:  Prislista  
Diarienummer: KS-2021/544 
Beslutande nämnd: Kommunstyrelsen  
Beslutsdatum: 2021-10-23 
Giltighetstid:  2022-01-01-2023-12-31  
Dokumentansvarig: Fritidschef  
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Följande kategorier gäller för kommunhuset, skolor samt 
idrottsanläggningar och sporthallar. 
 
 
Kategori 1 Bidragsberättigad förening som bedriver verksamhet 

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

för vuxna, kommunala verksamheter, friskolor, 
studieförbund, ideella organisationer, politiska 
partier som finns representerade i Knivsta 
Kommunfullmäktige.  

 
Kategori 3 Privatpersoner, förening utanför kommunen, 

ekonomiska föreningar, idrottsförbund, stiftelser. 
 
Kategori 4 Företag och för bokningar av kommersiell karaktär. 
 
 
Prislista (kostnad per timme) 
 

  
  Antal 
personer  
 

 
Yta 

 
Kategori 1 

 
Kategori 2 

 
Kategori 3 

 
Kategori 4 

Kommunhuset plan 3       

Tilassalen 150 + 40  100 150 300 900 

Kvallsta 30  80 130 250 500 

Haknäs 10  60 100 200 400 

Noor 10  60 100 200 400 

Krusenberg 10  60 100 200 400 

Blockhyra hela plan 3,  
rum ovan 

  500 800 1600 3600 

       

Knivsta Centrum för 
idrott och kultur (CIK) 

      

Ishall 400 30 x 60 m 120 240 1500 3000 

Kampsportshall 2 mattor 
(12 x15 meter)  

150 33 x 15 m 120 240 500 500 

Sporthall A 400 20 X 40 m 120 240 1000 1500 

Sporthall B 300 20 x 40 m 120 240 1000 1500 

Stjärnvalvet  
(öppen yta plan 2) 

 156 kvm 100 200 600 600 

Glasäpplet  
(slutet rum plan 4) 

  
64 kvm 

100 200 600 600 

Stormhatten 
(mötesrum plan 1) 

 22 kvm 100 200 600 600 
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Fysrummet                       * 10 51 kvm 200 200 - - 

Pentry  12 kvm 20 20 - - 

Förråd  9-50 kvm 500 500 - - 

Mötesrum läktare ishall *  50 kvm 40 40 - - 

       

Alsike       

Konstgräs  60 x100m 100/120* 200/240* 600 600 

Sporthall  20 x 40m 100 200 600 600 

       

Hälsohuset       

Simhallen (hela)   600 1200 1500 2000 

Simbanor (2 st)   100 200 600 600 

Spegelsal/spinsal   120 240 600 600 

Sporthall 300 18 x 38 m 100 200 600 600 

       
 

 Högre taxa under säsongsperiod 1 (vecka 1-19). 

 Fysrummet har ett pris per person 40 kr/person, maxantalet i rummet är 10 personer.  

 Säsongspris finns enligt rutinbeskrivning för föreningar. 
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Antal  

personer 
 

 
Yta 

 
Kategori 1 

 
Kategori 2 

 
Kategori 3 

 
Kategori 4 

Adolfsbergsskolan       

Skolrestaurang   70 140 280 400 

       
Alsike skola       

Hemkunskapssal  99 kvm 70 140 280 400 

Klassrum 2058  
Himlen 

  70 140 280 400 

Musiksal   70 140 280 400 

Skolrestaurang  448 kvm 70 140 280 400 

       

Brännkärrskolan       

Gymnastiksal  10 x 13 m 70 140 280 400 

Skolrestaurang   70 140 280 400 

       

Högåsskolan       

Gymnastiksal  13 x 20 m 70 140 280 400 

Skolrestaurang  600 kvm 70 140 280 400 

Hemkunskapssal  46 kvm 70 140 280 400 

       

Lagga skola       

Gymnastiksal  9 x 14 m 70 140 280 400 

       

Långhundra skola       

Gymnastiksal  8 x 16 m 70 140 280 400 

       

Segerstaskolan       

Gymnastiksal  11 x 15 m 70 140 280 400 

       

Thunmansskolan       

Hemkunskapssal  186 kvm 70 140 200 400 

Skolrestaurang  980 kvm 70 140 280 400 

       

Ängbyskolan       

Gymnastiksal  9 x 17 m 70 140 280 400 

Skolrestaurang  270 kvm 70 140 280 400 
 

 Under tidsperioden kommer Adolfsbergshallen stå klar, kommer specificeras i nya prislistan 

från 2024. Priser för hallen kommer följas enligt Alsikehallen under övergångsperioden.  
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Följande kategorier gäller för scenen i Knivsta centrum för idrott och 
kultur (CIK) 
 
Kategori 1 Föreningar, privatpersoner samt icke momspliktiga 

verksamheter. 
 
Kategori 2 Kommunala verksamheter, friskolor samt 

momspliktiga verksamheter. 
 
Kategori 3 Företag 
 
 
Förvaltningen ska prioritera bokningar utifrån sitt uppdrag att skapa varierat utbud i Knivsta 
och säkerställa ekonomisk hållbarhet.  
 

 
 
Utöver avgiften ovan för upplåtelse av lokalen tillkommer: 
 
Arrangörspaket 1  
1 500kr för halvdag + moms 
3 000kr för heldag + moms 
Basfunktionsteknik (talmick, belysning, spela musik från t ex telefon)  
Läktare 
Vaktmästare 
 
Arrangörspaket 2 
4 000kr för halvdag + moms 
6 000kr för heldag + moms 
Basfunktionsteknik (talmick, belysning, spela musik från t ex telefon)  
Scenansvarig 
Läktare 
Vaktmästare 
Tekniker för iordningställande av högre nivå av teknik  
 
Arrangörspaket 3 
6 000kr för halvdag + moms 
9 000kr för heldag + moms 
Basfunktionsteknik (talmick, belysning, spela musik från t ex telefon)  
Värd/värdinna 
Läktare 
Vaktmästare 
Ljud och ljustekniker som sköter ljud och ljus vid arrangemang. 
 
 

Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK) Antal personer Yta Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

Scenen 450 0 500 kr + moms 1 000 kr + moms
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Vissa lokaler kan delas av vilket även innebär minskad kostnad (ex halv hall = hall timkostnad) samt 
om lokal endast hyrs ut i en halvtimme utgår halv timhyra.  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 11 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 168   Dnr: KS-2021/612 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala Ängby och Östra 
gärdet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Centrala Ängby och Östra 

gärdet” för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet. 
2. Verksamhetsområdet ska gälla efter 2021-11-24 eller närmast datum då 

kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
Mimmi Westerlund (KD) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 3).  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster.  
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheterna inom detaljplaneområde Centrala Ängby och Östra 
Gärdet i och med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut eller har 
byggts ut till fastigheterna. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra 
gärdet 
Bilaga 3, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra gärdet  
Robert Fåhraeus, samhällsbyggnadskoordinator, och Terees von Stedingk, Roslagsvatten, 
informerar.  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
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Handläggare 
Robert Fåhraues 
Samhällsbyggnadskoordinator 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-30 

Diarienummer 
KS-2021/612 

   
 

Kommunstyrelsen 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala 
Ängby och Östra gärdet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Centrala Ängby och Östra gärdet” 
för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet. 
 
Verksamhetsområdet ska gälla efter 2021-11-24 eller närmast datum då 
kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
 
Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster.  
 
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheterna inom detaljplaneområde Centrala Ängby och Östra 
Gärdet i och med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut eller har 
byggts ut till fastigheterna. 
 
Bakgrund 
Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  
 
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen.  
 
Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från 
fastighet och dagvatten från gata. Centrala Ängby och Östra Gärdet har detaljplanelagts och 
ska enligt detaljplanerna anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
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Detaljplan 
Aktuellt område är detaljplanerat för bebyggelse i detaljplanen ”Centrala Ängby, Ängby 1:1 
m.fl.” som vann laga kraft 2019-03-21. Detaljplanen fastställer byggrätt för bostäder, 
centrumverksamhet och förskola inom planområdet. Planområdet ligger centralt i Knivsta 
tätort. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och 
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är utförd inför samhällsutvecklingsnämndens tidigare beslut §78 
2021-09-06  enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra 
gärdet 
Bilaga 3, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra gärdet  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Knivstavatten 
 

 
 
 
 

Josefin Edling 
T.f. Samhällsbyggnadschef 
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Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för 
Centrala Ängby och Östra gärdet 

 

Förslag till beslut  

Roslagsvatten föreslår Knivstavattens styrelse  

 

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet enligt bilaga 1, att gälla från och 
med 2021-07-01.  

 

Sammanfattning 

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

Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. 

För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut 
de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheterna inom detaljplaneområde Centrala Ängby och Östra Gärdet i 
och med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut eller har byggts ut till 
fastigheterna. 

Ärende  

Bakgrund 

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

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

Centrala Ängby och Östra Gärdet har detaljplanelagts och ska enligt detaljplanerna anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp.  

Ärende 

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna enligt bilaga. 
Detta gäller för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  

 

Terees von Stedingk 
Kommunansvarig Knivsta kommun 

 

 

 

Bilaga 1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra Gärdet 

 
 
 

 

 



 § 134 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala Ängby och Östra gärdet - KS-2021/612-2 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala Ängby och Östra gärdet : Bilaga 3. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra Gärdet.pdf

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ÄNGBY 6:1

ÄNGBY 1:8

ÄNGBY 1:3

ÄNGBY 1:140

ÄNGBY 1:139

ÄNGBY 1:138

ÄNGBY 1:137

ÄNGBY 1:136

ÄNGBY 1:135

ÄNGBY 1:134

ÄNGBY 1:133
ÄNGBY 1:132

0 100 20050 Meter Denna ritning får ej utan vårt medgivande kopieras, delgivas annan
eller eljest obehörigen användas. Överträdelse härav beivras med
stöd av gällande lag. © Roslagsvatten AB

³

Skapad av Roslagsvatten den

1:2 000Skala:Format: A3

mars 8, 2021

Förslag till nytt 
verksamhetsområde 
för vatten, avlopp,
dagvatten gata samt 
dagvatten fastighet för 
Centrala Ängby, Knivsta.

Föreslagen

Beslutat

Berörda fastigheter
ÄNGBY 1:132
ÄNGBY 1:133
ÄNGBY 1:134
ÄNGBY 1:135
ÄNGBY 1:136
ÄNGBY 1:137
ÄNGBY 1:138
ÄNGBY 1:139
ÄNGBY 1:140
ÄNGBY 1:3
ÄNGBY 1:8
ÄNGBY 6:1



 § 134 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala Ängby och Östra gärdet - KS-2021/612-2 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala Ängby och Östra gärdet : SUN § 78, 2021-09-06, Hemställning VO Centrala Ängby och Östra gärdet.pdf

 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 5 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 78   Dnr: SUN-2021/189 
 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala Ängby och Östra 
gärdet 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Fastställ verksamhetsområde ”VO Centrala Ängby och Östra gärdet” för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 3.  
Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-10-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. 
Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. 
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheterna inom detaljplaneområde Centrala Ängby och Östra 
Gärdet i och med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut eller har 
byggts ut till fastigheterna. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-14 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16 
Bilaga 2, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra gärdet 
Bilaga 3, Missiv verksamhetsområde Centrala Ängby och Östra gärdet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Robert Fåhraues 
Samhällsbyggnadskoordinator 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-14 

Diarienummer 
SUN-2021/189 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala 
Ängby och Östra gärdet 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

Fastställ verksamhetsområde ”VO Centrala Ängby och Östra gärdet” för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 3.  
Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-10-01.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; 
vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster.  
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens 
rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun 
utöka sitt verksamhetsområde för fastigheterna inom detaljplaneområde Centrala Ängby 
och Östra Gärdet i och med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs 
ut eller har byggts ut till fastigheterna.  
 

Bakgrund 
 Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är 
det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och 
avloppsförsörjning ska finnas.  
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men 
även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. 
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), 
även kallad vattentjänstlagen. Knivsta  
har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från 
fastighet och dagvatten från gata.  
Centrala Ängby och Östra Gärdet har detaljplanelagts och ska enligt detaljplanerna 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
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Detaljplan 
Aktuellt område är detaljplanerat för bebyggelse i detaljplanen ”Centrala Ängby, Ängby 
1:1 m.fl.” som vann laga kraft 2019-03-21. Detaljplanen fastställer byggrätt för bostäder, 
centrumverksamhet och förskola inom planområdet. Planområdet ligger centralt i Knivsta 
tätort. 

 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och  
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-14 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16 
Bilaga 2, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra gärdet 
Bilaga 3, Missiv verksamhetsområde Centrala Ängby och Östra gärdet 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Inrättande av nytt verksamhetsområde innebär att området kan försörjas av allmänt vatten- 
och avlopp. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Allmänt vatten- och avlopp är en förutsättning för att området ska kunna bebyggas som 
detaljplanen anger. 
 
 
 
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 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 12 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 169   Dnr: KS-2021/613 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Ängby 2:8 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Ängby 2:8” för dricksvatten, 

spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet. 
2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-11-24 eller närmast datum då 

kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster.  
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Ängby 2:8 i och med att den allmänna anläggningen för 
vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8 
Bilaga 3, Kartbilaga för utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8  
Robert Fåhraeus, samhällsbyggnadskoordinator, och Terees von Stedingk, Roslagsvatten, 
informerar.  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
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Handläggare 
Robert Fåhraeus 
Samhällsbyggnadskoordinator 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-30 

Diarienummer 
KS-2021/613 

   
 

Kommunstyrelsen 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Ängby 2:8 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Ängby 2:8” för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet. 
 
Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-11-24 eller närmast datum då 
kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
 
Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster.  
 
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Ängby 2:8 i och med att den allmänna anläggningen för 
vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 
 
Bakgrund 
Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  
 
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. 
 
Detaljplan 
Aktuellt område är detaljplanerat för bebyggelse i detaljplanen ”F.d. Ängby IP och del av 
Förrådsvägen” som vann laga kraft 2016-05-05. Detaljplanen fastställer byggrätt för 
vårdboende inom planområdet. Planområdet ligger centralt i Knivsta tätort. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och 
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är utförd inför samhällsutvecklingsnämndens beslut §79 2021-09-06 
enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8 
Bilaga 3, Kartbilaga för utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Knivstavatten 
 

 
 
 
 

 

Josefin Edling 
T.f. Samhällsbyggnadschef 
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Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för 
Ängby 2:8 

 

Förslag till beslut  

Roslagsvatten föreslår Knivstavattens styrelse  

 

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet enligt bilaga 1, att gälla från och 
med 2021-07-01.  

 

Sammanfattning 

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

Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. 

För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut 
de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Ängby 2:8 i och med att den allmänna anläggningen för vatten 
och avlopp byggs ut till fastigheten. 

Ärende  

Bakgrund 

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

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut 
avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Knivsta 
har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och 
dagvatten från gata.  
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Ängby 2:8 har detaljplanelagts som vårdboende ska enligt detaljplanen anslutas till kommunalt vatten 
och avlopp.  

Ärende 

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheten Ängby 2:8. Detta 
gäller för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  

 

 

Terees von Stedingk 
Kommunansvarig Knivsta kommun 

 

 

 

Bilaga 1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8 
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  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 6 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 79   Dnr: SUN-2021/191 
 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Ängby 2:8 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 
Fastställ verksamhetsområde ”VO Ängby 2:8” för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata 
samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 3.  
Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-10-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. 
Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. 
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Ängby 2:8 i och med att den allmänna anläggningen för 
vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-13 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16 
Bilaga 2, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8 
Bilaga 3, Missiv verksamhetsområde Ängby 2:8 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Robert Fåhraues 
Samhällsbyggnadskoordinator 

Tjänsteskrivelse 
2021-07-13 

Diarienummer 
SUN-2021/191 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Ängby 2:8 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

Fastställ verksamhetsområde ”VO Ängby 2:8” för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata 
samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 3.  
Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-10-01.  

 
Sammanfattning av ärendet 

 Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
allmän vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om 
inrättande av verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och 
avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för 
respektive vattentjänst; vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster.  
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens 
rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun 
utöka sitt verksamhetsområde för fastigheten Ängby 2:8 i och med att den allmänna 
anläggningen för vatten och avlopp byggs ut till fastigheten..  
 

Bakgrund 
Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är 
det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och 
avloppsförsörjning ska finnas.  
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men 
även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. 
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), 
även kallad vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna 
vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. 
 
Detaljplan 
Aktuellt område är detaljplanerat för bebyggelse i detaljplanen ”F.d. Ängby IP och del av 
Förrådsvägen” som vann laga kraft 2016-05-05. Detaljplanen fastställer byggrätt för 
vårdboende inom planområdet. Planområdet ligger centralt i Knivsta tätort. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och  
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-13 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16 
Bilaga 2, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8 
Bilaga 3, Missiv verksamhetsområde Ängby 2:8 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
Kommunstyrelsen 
 

 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Inrättande av nytt verksamhetsområde innebär att området kan försörjas av allmänt vatten- 
och avlopp. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Allmänt vatten- och avlopp är en förutsättning för att området ska kunna bebyggas som 
detaljplanen anger. 
 
 
 
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 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 13 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 170   Dnr: KS-2021/614 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Gredelby 1:148 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Gredelby 1:148” för dricksvatten, 

spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet. 
2. Verksamhetsområdet ska gälla efter 2021-11-24 eller närmast datum då 

kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  
För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt 
att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Gredelby 1:148, för förskola intill Boängsåsen, i 
samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för förskolan intill Boängsvägen. 
Bilaga 3, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Gredelby 1:148 
Robert Fåhraeus, samhällsbyggnadskoordinator, och Terees von Stedingk, Roslagsvatten, 
informerar.  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Robert Fåhraeus 
Samhällsbyggnadskoordinator 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-30 

Diarienummer 
KS-2021/614 

   
 

Kommunstyrelsen 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Gredelby 
1:148 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Gredelby 1:148” för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet. 
 
Verksamhetsområdet ska gälla efter 2021-11-24 eller närmast datum då 
kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
 
Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  
 
För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt 
att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Gredelby 1:148, för förskola intill Boängsåsen, i 
samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut. 
 
Bakgrund 
Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  
 
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  
 
Förskolan på Gredelby 1:148 ska enligt detaljplanen anslutas till kommunalt dricksvatten och 
spillvatten. Dagvatten hanteras lokalt på fastigheten.  
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Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheten Gredelby 
1:148. Detta gäller för vattentjänster dvs dricksvatten och spillvatten. 
 
Detaljplan 
Aktuellt område är detaljplanerat för bebyggelse i detaljplanen ”Förskola intill Boängsvägen” 
som vann laga kraft 2018-10-24. Detaljplanen fastställer byggrätt för förskola inom 
planområdet. Planområdet ligger centralt i Knivsta tätort. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och 
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är utförd inför samhällsutvecklingsnämndens beslut §80 2021-09-06 
enligt checklista. 
 
Övriga underlag för beslut 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för förskolan intill Boängsvägen. 
Bilaga 3, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Gredelby 1:148 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
 

 
 
 
 

Josefin Edling 
T.f. Samhällsbyggnadschef 
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PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Knivstavatten AB 

SAMMANTRÄDESDATUM 2019-11-27 

PLATS Särsta Värdshus 

TID Kl. 15.00-17.30 

ÖVRIG INFORMATION 

Sekreterare 	 L-A-\._.  

Ordförande 

Vd 

Justerare 

Rolf 

Rosløpvattcn AB 1 Box 437184 26 Akersberga 
Tel 03.540835001 Fox0850835 70 
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Ledamöter 
	

Frånvarande 
Klas Bergström, ordförande 
Rolf Samuelsson, vice ordförande 
Niklas Björkegren, ledamot 
Per Lindström, ledamot 
Britta Lästh, ledamot 
Peter Evansson, KSO, adjungerad ledamot 
Emma Lundbergh. samhällsbyggnadschef, adjungerad 
ledamot 

Övriga närvarande 
Christian Wiklund, vd 
Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef 
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA 

/9 
RoslagsvaltenAB 1 Box437 184 26Akersbera 

Id 08-540835 CO 1 Fax 08-540 83570 
kundseMce@roslagsvallen.se  1 wnv.rosIsgvatten.se  
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§109 Öppnande av möte 
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

§110 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§111 Val av protokollförare 
Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan. 

§112 Val av justerare 
Beslutades att jämte ordförande och vd utse Rolf Samuelsson att justera dagens 

protokoll. 

§113 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§114 Ekonomi Bilaga 1 

Vd presenterade prognos per 31112-2019 och svarade pi styrelsens frågor. Resultatet 

beräknas bli bättre än budgeterat. 

Soliditet, låneportfölj med aktuella räntor samt tördelning av personalkostnader 

redovisades. 

§115 Finanspolicy 
Vd informerade om en föreslagen revidering av Finanspolicyn. Under våren kommer 
styrelsen bjudas in till en workshop om projektfinansiering. 

Beslut 
Styrelsen beslutade 

att fastställa redovisad Finanspolicy 
att en revidering av Finanspolicyn ska ske senast vid en eventuell anslutning till 
Käppala reningsverk. 

§116 Personal och organisation 
Vd informerade om arbetet med den nya visionen "Vi möjliggör hållbara samhällen" och 
Visionen "Topp Som 5". Den nya organisationen och verksamhetsutvecklingsprojcktet 
Roslagsvatten 2.0 presenterades. 

§117 VA 
Terees von Stedingk informerade om pågående arbeten och projekt. 

Bilaga 1-2 

Bilaga 3 

Bilaga 4 

Rosiagsvattcn AB 1 Box 437 184 26 Åketsberga 
Tel 08-540 835 00 1 Fax C8-540 835 70 

kundsen.-ce@I0Iagsvatten.se  1 vnwtroslagsvatten.se 
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l/östersjä 
Projektet etapp 3 är nu färdigställt och reningsverket har slutbesiktigats. 

Genvägen 
NCC har hävt entreprenaden och diskussioner om en eventuell juridisk process har inletts. 
Upphandling av ny entreprenör kommer ske under första kvartalet 2020. 

Övriga pågående arbeten: dK, Parkvägen, Solhagavägen, centrala Ångby, Margaretha-

hemmet samt förskola vid Boängsvägen. 

AWoppsreningskopocitet 
Tidplan för en eventuell utbyggnad av Knivsta reningsverk redovisades. Förstudie gällande 
eventuell anslutning till Käppalaverket är klar, en formell ansökan och dialog om avtal med 
Käppala förväntas enligt den preliminära tidpianen till halvårsskiftet och inkluderar ett 
framtagande av intentionsavtal med Sigtuna kommun. 

Vd informerar om diskussioner med Käppala gällande anslutning av Österåker och 
Vaxholm. En begränsning i tillstånd i utsläpp från verket gör att förbundet med stor 
sannolikhet kommer säga nej till anslutning av Österåker till Käppala. 

§118 Avsiktsförklaring klimatneutral energianvändning Bilaga 4 

Styrelsen diskuterade avsiktsförklaring gällande klimatneutral energianvändning i 
hnhyggelsen på områdesnivå för västra Knivsta och Alsike. Avsiktsförklaringen gäller mellan 
fyra parter; Knivsta kommun, Knivstavatten, Alsike Fastighets AB samt Vattenfall. 

Beslut 
Styrelsen beslutade 

att Knivstavatten undertecknar avsiktsförklaringen gällande klimatneutral 
energianvändning. 

§119 Lokala kretsloppsanpassade VA-lösningar 

Terees von Stedingk lyfte obesvarade Irågor och oklarheter som finns gällande lokalt 
kretsloppsanpassade VA-lösningar, samt förslag till fortsatt arbete. Styrelsen informerades 
om den rapport som IVI. tagit fram på uppdrag av Alsike Fastighets AB. 

§120 Utökat verksamhetsområde 

Terees von Stedingk presenterade förslag till utökat verksamhetsområde för förskolan intill 
Boängsvägen, Gredelby 1:148. 

Beslut 
Styrelsen beslutade 

- 	att föreslå till kommunfullmäktige att Fastställa verksamhetsområde för 
dricksvatten och spillvatten enligt redovisat underlag, att gälla från och med 1/4-
2020. 

Bilaga 4 

Bilaga 4-5 

RosIag,vatten AB 1 Box 437 284 28 Mersberg; 	1 
Tel 08-540 835 00 1 Fax 08-540 835 70 

kundservice@roslagsvonen.se  1 wAv.rOsIagsvotten.se  
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§121 Nästa möte 
3/3-2020 kl. 16.00 

9/6-2020 kl. 16.00, följt av middag 

29/9-2020 kl. 15.00 

1/12-2020 kl. 15.00 

§122 Mötet avslutades 
Ordförande tackade för visat intresse, önskade samtliga ledamöter och tjänstemän en god 

jul och ett gott nytt är och förklarade mötet avslutat. 

floslagsvatten AB 1 Box 437 18476 Åkersbet8a 
Tel 08440 835 00 1 Fax 08-50 835 70 

kundservice@ roslagsvattense 1 vww.roslagsvatten se 

t 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Roslagsvatten AB äger genom dotterbolag alla allmänfrklaradc VA-anläggningar i 
Osteråkers, Vaxholms, Knivstas, Vallentunas och Ekerös kommuner. 1 österåkers och 
Vaxholms kommuner äger dotterbolagen även ätervinningscentralcr. Finansiering av 
anläggningarna sker genom lån i bank kortfristigt och långfristigt. 

Dotterbolagens styrelser ansvarar för att fastställa budget för investeringar, hemställa om 
borgensåtagnade och taxchöjningar. Största riskerna är framtunga och/eller ofinansierade 
investeringar. 'tiden för förtätning av områden kan också påverka finansieringsg'aden. 

1.2 Mål och strategi 

Övergripande mål mr finansverksamheten är att inom dc riktlinjer som denna policy 
fastställer: 

säkerställa tillgång till finansiering på kort och lång sikt 
hantera de finansiella risker som uppstår i verksamheten 
Sträva efter att uppnå bästa möjliga räntenetto 
säkerställa en god intern kontroll 
löpande investeringar för upprustning av anläggningar och ledningsnät samt inventarier 
ska så långt som möjligt vara självfinansierande 

1.3 Omfattning 

Denna policy omfattar ramar och riktlinjer för koncernens likviditets- och skuldhantering. 

1.4 Revidering 

Finanspolicyn skall hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom koncernen 
Roslagsvatten och på de finansiella marknaderna. Finanspolicyn skall revideras årligen. 

2 Ansvar och befogenheter 

2.1 Ansvarsfördelning 

Ansvaret för finansverksamheten inom bolaget fördelas mellan styrelse, VD och Ekonomi och 	8 
HR-chef enligt nedan. 

dop 
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2.1.1 	Styrelse 
Styrelsens ansvar består 1: 

- Att revidera finanspolicyn årligen och vid behov. 
- Att fastställa ramar och riktlinjer för bolagets likviditets- och skuldhantering. 
- Att besluta om upptagande av nya lån. 
- Dotterbolag kan besluta om avvikande från denna policy. Beslutet ska protokollföras och 

infogas i finanspolicyn. 

2.1.2 VD 
VD:s ansvar består i: 

- Att godkänna nyupplåning och nya finansieringslösningar i enlighet med styrelsens beslut. 
- Att säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med beaktande av en god intern 

kontroll. 

2.1.3 Ekonomi och HR-chef 
Ekonomi och 1 IR-chefens ansvar består 1: 

- Att säkerställa att bolaget har finansiella medel för den löpande verksamheten och 
framtida investeringar. 

- Att efterleva de ramar och riktlinjer för finanshanteringen som fastställs i denna policy 
- Att löpande följa upp Ifine- och ränteförfall samt an ta fram beslutsunderlag för ny- 

/refinansiering av låneportföljen. Vid större räntekonverteringar ska styrelsen informeras. 
- Att bevaka iii vecklingen på de finansiella marknaderna 

3 LIKVIDITETSHANTERING 

3.1 Malsättning 

Målsättningen med likviditetshantering är att minimera risken för att bolaget inte har 
tillräckligt med likvida medel vid ett visst givet tillfållc. Överskottslikviditet ska främst 
användas för att amortera på den utestående låneskulden. En likviditetsreserv ska hållas rör att 
kunna hantera tillfälliga likviditetsunderskott. Tillfälliga likviditetsöverskott ska placeras med 
beaktande av låg risk med syfte att skapa en god avkastning enligt nedanstående riktlinjer. 

"5 
42 
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3.2 Likviditetsrcscrv 

Bolaget skall kontinuerligt upprätthålla en likviditctsreserv för att vid vaije tillfälle kunna 

sköta sina betalningsförpliktelser. Behovet av reserver upprätthålls enligt nedanstående 

alternativ. 

Definition av likviditetsrescrv: 

- Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m. 
- Outnyttjade, garanterade eheckräkningskrediter, läneramar samt kreditlöften. 

3.3 Placeringsreglemente 

Tillfälliga likvklitetsöverskott tt placeras i enlighet med nedanstående riktlinjer; 

- Räntebärande konto i bank med rätt till omedelbart uttag sann 1 inhemsk valuta. 

4 SKULDHANTERING 

4.1 Målsättning och strategi 

Den övergripande målsättningen mr skuldhanteringen är att hantera bolagets 

refinansieringsrisk och ränterisk. Dessa hanteras genom att trygga finansieringen på lång och 

kort sikt och säkerställa stabilitet och proiostiserbarhet beträffande framtida räntekostnad. 

1 syfte att även eftersträva lägsta möjliga ränte- och finansieringskostnad återfinns nedan de 

begränsningar avseende hur stor refinansieringsrisken och ränterisken mr vara, inom vilka 

företaget tillåts agera. 

4.2 Riskdefinitioner 

Med finansieringsrisken avses risken att företaget inte kan refinansiera sina län när så 
önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår eller att refinansiering 
endast kan ske till ofördelaktiga villkor. 
Med ränterisk avses risken att låsa fast alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta 
vid ett sjunkande ränteläge och risken att finansioringskostnaden ökar vid rörlig ränta. 
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4.3 Riktlinjer avseende finansieringsrisk 

För att minska finansieringsrisken skall kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid. 

Följande begränsningar gäller: 

Maximalt 50 % av låtiestocken, inklusive garanterade kreditlöften, skall förfalla inom de 
närmaste 12 månaderna. 
Övriga kapitalförfall skall spridas jämt över tiden så att maximalt 30 % av lånestocken 
förfaller ett enskilt år. 

4.4 Riktlinjer avseende ränterisk 

Ränterisken skall begränsas genom fastställda restriktioner Rir andelen kort och lång 
räntebindning. Därigenom begränsas genomslagshastigheten på den negativa resultateffekt 
som en uppgång i marknadsräntan It. 

Skuldporttbljens genomsnittliga räntebindningstid skall vara mellan 1 och 4 är. 
Maximalt 50 % av skuidportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år. 
Skuldporttbljen består av utestående län i svenska kronor. 

5 FINANSIELLA INSTRUMENT 

5.1 Tillåtna finansiella instrument 

Endast traditionell bindning och rörliga lån är tillåtna. 

6 INTERN KONTROLL 

6.1 Målsättning 

Att uppnå god intern kontroll av fmansverksamheten i syfte att undvika förluster till 

följd av brister i administrativa rutinen. 

6.2 Riskdefinition 

Administrativ risk innebär störningar i de administrativa rutinerna. Detta kan t.ex. omfatta 

mänskliga misstag, fel i IT-system, brister i redovisning eller i intern kontroll av genomförda 

transaktioner. 

1' 
'7€, 
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6.3 Hantering av transaktioner 

Ansvaret vid finansierings-  och placeringstransaktioner skall fördelas mellan olika personer i 

Roslagsvatten för att säkerställa att transaktionshantering sker med beaktande av en god intern 

kontroll. Av den anledningen ska affärsavslut och kontroll enligt nedan separeras: 

- VD har ett övergripande ansvar för tecknande av avtal avseende län och placeringar. 
- Redovisningschef eller redovisningsekonom: genomför transaktioner 
- Ekonomi och 1-jR-chef eller rcdovisningschef: genomför kontroll av och attesterar utförda 

transaktioner. 
- VI) undertecknar avtal. 
- Respektive kommuns firmatecknare undertecknar kommunal borgen 

- Redovisningsekonom arkiverar handlingar. 

7 RAPPORTERING 

7.1 Syftet med rapporteringen 

Syftet med rapporteringen är att: 

- säkerställa att finanspolicyn efterlevs 
- följa upp utfall mot fastställda limiter 
- hålla styrelsen informerad om bolagets finansiella situation. 

7.2 Rapporteringsstruktur 

Rapportinnehåll Mottagare Frekvens Framställs av 

Utestående skuld Styrelsen Styrelsemöte, Ekonomi och HR- 

Prognostiserad räntekostnad tertialsvis chef 

/Redovisningschef 

Räntebindning 

Färfallostrukiur Ekonomi och HR- 

Snittränta chef 

Känslighetsanalys Årligen 
/Redovisningschef 

Uppföljning mot finanspolicy 
Styrelsen 

Kommentarer 

A/j7 
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8 AVVIKELSE FRÅN POLICYN 

8.1 Österkersvatten 

För Österäkersvatten utgår § 4.3 och 4.4 angående finansiering- och ränterisk. 

Österåkersvatten fortsätter att följa trendanalyser av räntebanorna och beslutar om ev 

räntesäkring vid framtida möten. Bolaget har enbart rörliga räntor tills vidare. 

8.2 Vallentunavatten 

För Vallentunavatten utgår § 4.3 och 4.4 angående finansiering- och ränterisk. 

Vallentunavatten fortsätter att följa trendanalyser av räntebanorna och beslutar om ev 

räntesäkring vid framtida möten. Bolaget har enbart rörliga räntor tills vidare. 

8.3 Ekerövatten 

För Ekerövatten gäller att § 4.4 skuidporiflsljens genomsnittliga räntebindningstid skall vara 

mellan 1 och 5år (istället för 14). Beslutat på styrelsemöte 1 Ekerövatten 2015-12-14. 

Ä5&I 
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Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för 
förskolan intill Boängsvägen, Gredelby 1:148 

Förslag till beslut 

Roslagsvatten föreslår Knivstavattens styrelse 

att 	föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och 
spillvatten enligt bilaga 1, att gälla från och med 2020-04-01. 

Sammanfattning 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten-

och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 

verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 

verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. 

Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut 

de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 

verksamhetsområde för fastigheten Gredelby 1:148, för förskola intill l3oängsåsen, i samband med att 

den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut. 

Ärende 

Bakgrund 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 

befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där 

kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. 

Fastighetsägare har inom verksamhetsomrädet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 

skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut 

avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Knivsta 

har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och 
dagvatten från gata. 

La 

1, 
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Förskolan på Gredelby 1:148 ska enligt detaljplanen anslutas till kommunalt dricksvatten och 

spillvatten. Dagvatten hanteras lokalt på fastigheten. 

Ärende 

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheten Gredelby 1:148. 
Detta gäller för vattentjänster dvs dricksvatten och spillvatten. 

Terees von Stedingk 

Kommunansvarig Knivsta kommun 

Bilaga 1— Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten Gredelby 1:148 

mus 
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Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för 
förskolan intill Boängsvägen, Gredelby 1:148 

 

Förslag till beslut  

Roslagsvatten föreslår Kommunfullmäktige  

 

att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten enligt bilaga 1, att gälla 
från och med 2020-07-01.  

 

Sammanfattning 

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

Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut 
de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Gredelby 1:148, för förskola intill Boängsåsen, i samband med att 
den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut. 

Ärende  

Bakgrund 

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

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut 
avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Knivsta 
har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och 
dagvatten från gata.  
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Förskolan på Gredelby 1:148 ska enligt detaljplanen anslutas till kommunalt dricksvatten och 
spillvatten. Dagvatten hanteras lokalt på fastigheten.   

Ärende 

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheten Gredelby 1:148. 
Detta gäller för vattentjänster dvs dricksvatten och spillvatten.  

 

 

Terees von Stedingk 

Kommunansvarig Knivsta kommun 

 

 

 

Bilaga 1 – Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten Gredelby 1:148 
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  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 7 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 80   Dnr: SUN-2021/192 
 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Gredelby 1:148 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Fastställ verksamhetsområde ”VO Gredelby 1:148” för dricksvatten, spillvatten, 
dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 3.  
Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-10-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. 
Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Gredelby 1:148, för förskola intill Boängsåsen, i 
samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut. 
 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-13 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16 
Bilaga 2, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Gredelby 1:148 
Bilaga 3, Missiv verksamhetsområde Gredelby 1:148 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Robert Fåhraeus 
Samhällsbyggnadskoordinator 

Tjänsteskrivelse 
2021-07-13 

Diarienummer 
SUN-2021/192 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Gredelby 
1:148 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

Fastställ verksamhetsområde ”VO Gredelby 1:148” för dricksvatten, spillvatten, 
dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 3.  
Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-10-01.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; 
vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  
För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens 
rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun 
utöka sitt verksamhetsområde för fastigheten Gredelby 1:148, för förskola intill 
Boängsåsen, i samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs 
ut. 

Bakgrund 
Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är 
det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och 
avloppsförsörjning ska finnas.  
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men 
även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. 
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), 
även kallad vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna 
vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. 
Förskolan på Gredelby 1:148 ska enligt detaljplanen anslutas till kommunalt dricksvatten 
och spillvatten. Dagvatten hanteras lokalt på fastigheten. 
Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheten 
Gredelby 1:148. Detta gäller för vattentjänster dvs dricksvatten och spillvatten. 
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Detaljplan 
Aktuellt område är detaljplanerat för bebyggelse i detaljplanen ”Förskola intill 
Boängsvägen” som vann laga kraft 2018-10-24. Detaljplanen fastställer byggrätt för 
förskola inom planområdet. Planområdet ligger centralt i Knivsta tätort. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och  
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-13 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16 
Bilaga 2, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Gredelby 1:148 
Bilaga 3, Missiv verksamhetsområde Gredelby 1:148 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
Kommunstyrelsen 
 

 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Inrättande av nytt verksamhetsområde innebär att området kan försörjas av allmänt vatten- 
och avlopp. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Allmänt vatten- och avlopp är en förutsättning för att området ska kunna bebyggas som 
detaljplanen anger. 
 
 
 
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 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 10 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 167   Dnr: KS-2021/634 

Informationssäkerhetspolicy  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar Informationssäkerhetspolicy för Knivsta kommun. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
För att bättra svara mot dagens och framtidens krav på informationssäkerhetsarbetet har 
styrdokumenten för informationssäkerhet i Knivsta kommun uppdaterats. 
Informationssäkerhetspolicyn är det ledande dokumentet i strukturen för styrdokument för 
informationssäkerheten. Dokumentet är en del av kommunens strategiska 
informationssäkerhetsarbete och grundas i SS-ISO/IEC 27000 standarden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Informationssäkerhetspolicy Knivsta kommun  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Anders Fredriksson 
It-strateg 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-27 

Diarienummer 
KS-2021/634 

   
 

Kommunstyrelsen 

Informationssäkerhetspolicy 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar Informationssäkerhetspolicy för Knivsta kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att bättra svara mot dagens och framtidens krav på informationssäkerhetsarbetet har 
styrdokumenten för informationssäkerhet i Knivsta kommun uppdaterats. 
Informationssäkerhetspolicyn är det ledande dokumentet i strukturen för styrdokument för 
informationssäkerheten. Dokumentet är en del av kommunens strategiska 
informationssäkerhetsarbete och grundas i SS-ISO/IEC 27000 standarden. 
 
Bakgrund 
För att bättra svara mot dagens och framtidens krav på informationssäkerhetsarbetet har 
styrdokumenten för informationssäkerhet i Knivsta kommun uppdaterats. Detta dokument 
ersätter It-säkerhetspolicy KS-2004/52. 
Informationssäkerhetspolicyn är det ledande dokumentet i strukturen för styrdokument för 
informationssäkerheten.  
 
Syfte 
Informationssäkerhetsarbetet ska bidra till att Knivsta kommun kan fullgöra sina uppdrag och 
följa aktuella lagar och förordningar. Knivsta kommun ska uppnå och upprätthålla en 
informationssäkerhet som: 

 innebär en robust, säker och tillförlitlig informationshantering 
 bidrar till att samtliga informationstillgångar är identifierade och förtecknade   
 möjliggör ett aktivt medverkande i det digitala samhället  
 bidrar till att uppsatta mål nås för kvalitet, effektivitet och personlig integritet 
 motsvarar invånares och externa parters behov och förväntningar 
 uttrycks i aktuella styrdokument: riktlinjer, anvisningar och instruktioner 
 efterlever krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete skapar ordning och reda i kommunens 
användande av information. Detta ger även kontroll på gjorda investeringar och löpande 
utgifter. Det krävs att medel tillsätts för att följa upp hur informationssäkerheten utförs av 
verksamhet och leverantörer.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Informationssäkerhetspolicy Knivsta kommun 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 
 

 

Daniel Lindqvist  Åsa Franzen 
Kommundirektör  Chef kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   

 
Information om barn och barns förhållande hanteras som en delmängd i kommunens 
informationsflöde och det krävs tydliga och väl lämpade styrdokument för att uppnå rätt 
säkerhetsnivåer. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Policyn på verkar barn indirekt genom att information om barn får rätt skydd mot felaktig 
åtkomst, felaktiga ändringar och är tillgänglig när det krävs. 
Att anta policyn påverkar barn som grupp i mindre omfattning. Därför görs endast en enklare 
prövning av barns bästa. 
Det är barns bästa att deras personuppgifter hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 
Personuppgifter som rör barn betecknas som känsliga och ska därför ha ett starkare skydd. 
Styrdokument för informationssäkerhet har som uppgift att stödja kommunens verksamheter 
att ge uppgifterna rätt skydd. Genom att anta policyn så stärker kommunen skyddet för 
personuppgifter. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Inga kända intressekonflikter har identifierats. 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Ett antal av kommunens sommarjobbare arbetade med att identifiera faror och risker med 
digital informationshantering för och om barn och ungdomar. 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Denna policy ingår i Knivsta kommuns ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Dokumentet 
är en del av kommunens strategiska informationssäkerhetsarbete och bygger på SS-ISO/IEC 27000 
standarden.  

En policy inom LIS talar om kommunens mål och inriktning med informationssäkerhetsarbetet och 
antas av fullmäktige. 

En riktlinje inom LIS beskriver hur kommunens informationssäkerhetsarbete förhåller sig till 
lagstiftning, anger övergripande ansvarsområden och antas av styrelse eller nämnd. 
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1. INLEDNING  
Knivsta kommun hanterar stora mängder information inom alla verksamheter. För 
att Knivsta kommun ska kunna utföra sitt uppdrag behöver kommunen arbeta 
systematiskt med informationssäkerhet.  

1.1 Syfte  

Den här policyn är antagen av fullmäktige och anger övergripande mål och 
inriktning på informationssäkerhetsarbetet samt hur ansvaret i dessa frågor är 
fördelat. Policyn konkretiseras i  

 riktlinjer som antas av styrelse eller nämnd i form av  
o Kommunriktlinjer som antas av Kommunstyrelsen och gäller 

generellt i kommunens verksamheter antas av Kommunstyrelsen 
och gäller generellt i kommunens verksamheter samt: 

o Nämdriktlinjer som antas av respektive nämnd och gäller inom 
respektive nämnds verksamhetsområde 

1.2 Omfattning  

Informationssäkerhetspolicyn omfattar samtliga av kommunens verksamheter. 
Policyn gäller inte för kommunens bolag, undantaget när de använder sig av 
kommunens gemensamma informationstillgångar, eller då det finns särskilda 
behov av samordning.  

Informationssäkerheten omfattar all typ av information oavsett hur den lagras, 
bearbetas eller kommuniceras. Information kan t.ex. vara i form av text, ljud, 
bilder och film, och kommuniceras med stöd av IT, papper eller genom tal.  

1.3 Definitioner   

Information handlar om allt vi gör t.ex. uppgifter om personal, tjänster, ekonomi, 
enskilda medborgare, företag och föreningar m.m. Informationen måste hanteras 
på rätt sätt. Informationssäkerhet handlar om att ha rutiner för hur information ska 
användas, bevaras och skyddas utifrån fyra aspekter: 

 Konfidentialitet: att information inte tillgängliggörs eller avslöjas för 
obehöriga individer, enheter eller processer.  

 Riktighet: att information är exakt, aktuell och fullständig, 
 Tillgänglighet: att information är åtkomlig och användbar för behöriga, 
 Spårbarhet: att det går att härleda aktiviteter eller händelser till ett 

identifierat objekt t.ex. handling, användare, dator, skrivare eller system.   
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Vilka krav på skydd av de olika aspekterna som information har skiljer sig åt. I 
vissa fall finns det rättsliga krav, i andra är det kommunens målsättningar som styr 
eller medborgares behov och förväntningar.  

 

2. MÅL MED INFORMATIONSSÄKERHET 
Informationssäkerheten ska bidra till att Knivsta kommun kan fullgöra sina 
uppdrag och följa aktuella lagar och förordningar. Knivsta kommun ska uppnå 
och upprätthålla en informationssäkerhet som: 

 innebär en robust, säker och tillförlitlig informationshantering 
 bidrar till att samtliga informationstillgångar är identifierade och 

förtecknade   
 möjliggör ett aktivt medverkande i det digitala samhället  
 bidrar till att uppsatta mål nås för kvalitet, effektivitet och personlig 

integritet 
 motsvarar invånares och externa parters behov och förväntningar 
 uttrycks i aktuella styrdokument: riktlinjer, anvisningar och instruktioner 
 efterlever krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal.  

2.1 Principer och arbetssätt 

Knivsta kommun ska arbeta med informationssäkerhet på ett sätt så att 
ovanstående mål uppfylls. Arbetet med informationssäkerhet ska gentemot 
kommunens verksamheter vara normerande, stödjande och kontrollerande. 
Viktiga förmågor i det arbetet är att kunna identifiera hot, sårbarheter och risker 
rörande kommunens informationstillgångar samt att kunna utforma och införa 
säkerhetsåtgärder som reducerar dessa risker till en acceptabel nivå.  
 
Arbetet med informationssäkerhet inom Knivsta kommun ska: 

 bygga på en helhetssyn som utgår från information, men som också 
innefattar processer, människor och teknik 

 vara systematiskt och bygga på den etablerade standardserien SS-ISO/IEC 
27XXX med målet att skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet 
(LIS) 

 löpande ses över och förbättras 
 vara förebyggande och proaktivt, men också ha en god förmåga att kunna 

hantera incidenter, allvarliga störningar och kriser som ändå kan inträffa 
 ta hänsyn till verksamheters behov, externa krav samt rådande hotbild  
 vara väl kommunicerat till verksamheten; all personal ska fortlöpande få 

information och utbildning för att nå och upprätthålla ett högt 
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säkerhetsmedvetande och för att kunna leva upp till denna policy och 
underliggande riktlinjer för informationssäkerhet 

 ske i aktiv samverkan med det omgivande samhället såsom myndigheter, 
företag och nätverk, särskilt sådana som är normgivande inom 
informationssäkerhet som t.ex. SKR (Sveriges kommuner och regioner), 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SIS (Swedish 
Standards Institute). 

2.2 Verksamhetsdriven informationssäkerhet 

 

Verksamheter har ansvar för sin informationssäkerhet och har bäst kunskap om 
hur känslig och kritisk deras informationsmängder är, och därmed informationens 
skyddsvärde. En verksamhetsdriven informationssäkerhet innebär att 
verksamheter utifrån informationens skyddsvärde ställer krav på de aktörer som 
hanterar informationen, exempelvis It-centrum och externa systemleverantörer.  

För detta ändamål ska informationsklassning tillämpas, vilket innebär att 
information klassas med syftet att ge känslig och kritisk information ett starkare 
skydd än annan information. Därigenom kan en anpassad och effektiv 
informationssäkerhet skapas.  

Knivsta kommun ska tillämpa en enhetlig modell för informationsklassning som 
anger olika nivåer av skyddskrav vari information ska klassas baserat på interna 
och externa krav på informationens konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och 
spårbarhet.  

3. ANSVAR 

3.1 Medarbetare  

Medarbetare har ett ansvar att följa kommunens informationssäkerhetspolicy samt 
övriga styrdokument. Medarbetare ska också uppmärksamma brister och 
incidenter rörande informationssäkerheten och meddela sådana till närmsta chef.  

3.2 Fullmäktige och nämnder 

Fullmäktige har övergripande ansvar för att verksamheten sköts (genom 
revisionen och liknande uppföljningsuppdrag) och resurssätts (ekonomiskt, genom 
budgeten) i enlighet med lagar och fullmäktiges beslut, inklusive denna policy. 
Nämnderna och styrelser har det yttersta ansvaret för informationssäkerheten i de 
verksamheter som bedrivs inom respektive verksamhetsområden och bolag.  
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3.3 Verksamhetsansvarig 

Verksamhetsansvarig oavsett nivå ansvarar för informationssäkerheten inom sin 
verksamhet. Verksamhetsansvarig ska se till att medarbetare har ett 
säkerhetsmedvetande och tillräcklig kunskap för att uppfylla målen med 
informationssäkerhetsarbetet.  

3.4 Informationssäkerhetsansvarig 

Ansvarar för övergripande strategiskt arbete och samordning av kommunens 
informationssäkerhetsarbete. 

4. UPPFÖLJNING 
Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer för 
informationssäkerhet ska följas upp regelbundet.  

Informationssäkerhetsansvarig ska årligen rapportera läge och status gällande 
informationssäkerhet till kommundirektören och kommunstyrelsen. Särskilda 
skäl, som exempelvis allvarliga incidenter, brister eller behov, kan motivera 
ytterligare rapporteringar. 
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PROTOKOLL 17 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 174   Dnr: KS-2021/636 

Redovisning 2021 av motioner som inte har beretts inom ett år  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Redovisningen i tjänsteskrivelsen daterad 2021-09-28 är anmäld.  

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kap 5 § 33, bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska ärendet redovisas för 
kommunfullmäktige, som då kan välja att avskriva ärendet från vidare handläggning. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-28  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-09-28 

Diarienummer 
KS-2021/636 

   
 

Kommunstyrelsen  

Redovisning 2021 av motioner som inte har beretts inom ett år 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Redovisningen i tjänsteskrivelsen daterad 2019-09-28 är anmäld.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kap 5 § 33, bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska ärendet redovisas för 
kommunfullmäktige, som då kan välja att avskriva ärendet från vidare handläggning. 
 
Avgränsningar 
Den redovisade sammanställningen i tjänsteskrivelsen gjordes den 28 september 2021. Vid 
sammanställningen kontrollerades också om det fanns motioner som visserligen inte uppnått 
ettårsgränsen just vid datumet för sammanställningen, men som riskerade att göra det inom 
en snar framtid. 
 
Redovisning av oberedda motioner 
Följande motioner är under behandling, d.v.s. är öppna ärenden, vid tidpunkten för 
sammanställningen: 

Diarienummer  Ärenderubrik  Anmält på KF 
KS-2020/157 Motion 2020:04 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk 

(KD), Gunnar Gidlund (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar 
Parnell (-) – Ökad tillgänglighet Knivsta kretsloppspark  

2020-02-12 

KS-2020/768 Motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) – Bilda ett naturreservat 
på kommunal mark i södra Lunsen 

2020-09-23 

KS-2021/115 Motion 2021:01 från Lennart Lundberg (KNU) och Britta Lästh 
(KNU) – Öka laddkapaciteten i Knivsta kommun 

2021-02-10 

KS-2021/122 Motion 2021:02 från Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg 
(SD) – Inför ett register över motioner på kommunens hemsida 

2021-02-10 

KS-2021/460 Motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela 
Lundén (L) – Inför valfrihet i äldreomsorgen 

2021-06-09 
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KS-2021/461 Motion 2021:04 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela 

Lundén (L) – Inget stöd till eller samverkan med studieförbundet 
Ibn Rushd 

2021-06-09 

KS-2021/462 Motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) – Inrätta ett 
ungdomsfullmäktige 

2021-06-09 

KS-2021/463 Motion 2021:06 från Lennart Lundberg (KNU) och Peter Brymér 
(KNU) – Anlägg banor för discgolf 

2021-06-09 

KS-2021/609 Motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av 
cirkulationsplatser 

2021-09-22 

KS-2021/630 Motion 2021:08 från Monica Lövgren (SD) – Redovisa 
kostnaderna för kommunala verksamheter 

2021-09-22 

KS-2021/631 Motion 2021:09 från Monica Lövgren (SD) – Öka antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige 

2021-09-22 

 
Av de två motionerna från 2020 är det endast en som inte är beredd, Motion 2020:04, som 
passerade ettårsgränsen för beredning i februari. Samhällsbyggnadskontoret bereder nu 
ärendet till samhällsutvecklingsnämnden.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Det förslag till beslut som finns i tjänsteskrivelsen innebär inga negativa ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-28 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 

Åsa Franzén 
Förvaltningschef kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Tjänsteutlåtandets förslag till beslut bedöms inte leda till några särskilda konsekvenser för 
barn och unga. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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