
 
 

 

 
   KUNGÖRELSE 
   2021-03-05 rev 2021-03-09 

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 
Dag och tid: Onsdagen den 17 mars 2021, kl 18.00 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18. 

Deltagande på distans  
Möjlighet till distansnärvaro för ledamöter och ersättare finns. Information om praktiska 
förhållningsregler och länk till mötet lämnas separat.  
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 29 mars 2021.  

3. Fastställande av dagordning  

4. Anmälnings- och informationsärenden  

a) Information från Upplandsstiftelsen 

Thomas Bertilsson, VD Upplandsstiftelsen, informerar.  

b) Anmälda beslut och skrivelser  
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:   

• BMN § 15, 2021-02-16, Verksamhetsberättelse 
• KS § 28, 2021-02-15, Knivstaförslag utebad 
• KS § 32, 2021-02-15, Revidering av verksamhetsplan 
• KS § 34, 2021-02-15, Revidering av riktlinjer mobila enheter 
• Socialnämndens beslut § 13, 2021-02-18 - Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 

socialnämnden 2020 
• Utbildningsnämndens beslut § 4, 2021-02-09 - Verksamhetsberättelse och årsbokslut 

c) Kommunalråden informerar  

5. Ledamöternas frågor 
KS-2021/26 

6. Interpellationer  
KS-2021/25 
 
Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till kommunstyrelsens ordförande -- 
Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Interpellation 2020-11-25 

Beslutsärenden 

 
7. Antagande av detaljplan Södra Ar etapp 1 
KS-2020/977 
Beslut från kommunstyrelsen, § 9, 2021-01-25 
Tjänsteutlåtande 2021-01-04 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2020-12-14 
Plankarta 
Planbeskrivning 
 



 
 

 

 
8. Bildande av ny kommunkoncern och moderbolag 
KS-2021/81 
Beslut från kommunstyrelsen, § 24, 2021-02-15 
Tjänsteutlåtande 2021-01-25 
 
9. Omarbetade ordningsföreskrifter efter länsstyrelsens beslut att upphäva 13 § och 

16 § 
KS-2020/939 
Beslut från kommunstyrelsen, § 10, 2021-01-25 
Tjänsteutlåtande 2020-12-15 
Förslag på reviderade allmänna lokala föreskrifter i Knivsta kommun 2020-12-08 
 
10. Motion 2020:01 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) - Handlingsplan 

för hedersrelaterat våld och förtryck 
KS-2020/124 
Beslut från kommunstyrelsen, § 25, 2021-02-15 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Beslut från utbildningsnämnden § 94, 2020-12-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-11-23 
Beslut från socialnämnden § 84, 2020-09-10 
Socialnämndens tjänsteutlåtande 2020-07-06 
Motionen 
 
11. Tillsättande av en kommunfullmäktigeberedning för revidering av 

ersättningsreglementet  
KS-2021/184 
Presidieförslag 2021-02-08 
 
12. Val av ledamöter till fullmäktigeberedning för revidering av ersättningsreglementet 

13. Övriga valärenden 
KS-2021/10 

14. Anmälan av motioner 



 
Interpellation  

Interpellation rörande kommunens riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning  
 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.  

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett 

krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta 

krävs en ändamålsenlig styrning, till exempel genom att sätta upp mål, upprätta planer och program 

samt kontinuerligt följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. För detta har riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning antagits av kommunfullmäktige. Dessa riktlinjer ska ligga som grund 

för kommunens långsiktiga ekonomiska mål och vara styrande i vid framtagning av kommunens mål 

och budget. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Dessa 

reviderades 2017 med ett regelverk för resultatutjämningsreserv.  

Exempelvis var kommunens mål för låneskuld/invånare 2020 75 000 kr/invånare. Vid utgången av 

2020 var skulden på ca 94 000kr/invånare. Likaså är nyttjandet av vinster från exploatering i ordinarie 

driftbudget svårförenlig med en god ekonomisk hushållning av kommunens ekonomi långsiktigt. 

Kristdemokraterna har därför föreslagit att riktlinjerna för god ekonomisk hushållning revideras med 

införandet av ett tak för kommunens låneskuld och en skärpning av nyttjandet av exploateringsvinster 

i driftsbudgeten med ambitionen att helt fasa ut exploateringsvinster i driftsbudgeten. Istället bör 

eventuella överskott från exploatering användas för att minska kommunens låneskuld. 

 

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande: 

Kommer du i pågående arbete med att revidera riktlinjerna för god ekonomisk hushållning 

verka för att ett lånetak införs samt att nyttjandet at exploateringsvinster i driftsbudgeten 

begränsas? 

Björn-Owe Björk (KD) 



Från: Klas Bergström
Till: Siobhan Gorny
Ärende: Svar interpellation
Datum: den 8 mars 2021 15:05:07

Svar på interpellation från Björn-Owe Björk

Det är riktigt att låneskulden per invånare har ökat under senare år och det beror till 21 000 kronor/invånare på den satsning på
Centrum för Idrott och Kultur som Kristdemokraterna har varit med att besluta om i kommunfullmäktige.

Under 2020 har låneskulden/invånare sjunkit men inte nått fullmäktiges mål.

Majoritetens budgetförslag under mandatperioden har minskat beroendet av exploateringsvinster och avsikten är att det ska fortsätta.
Det är däremot tveksamt om en växande kommun helt kan klara sig utan exploateringsvinster som används för att färdigställa
nödvändig infrastruktur och kommunal service för de invånare som året efter flyttar in och blir skattebetalare i kommunen.

I driftsbudgeten ingår avskrivningar på kommunala anläggningar eller hyra till det kommunala bolaget som skriver av investeringar
som gjorts i kommunala anläggningar.

Varje mandatperiod ska en kommun revidera eller aktualitetsförklarxa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det kommer att ske
den här mandatperioden också.

Det är min uppfattning att exploateringsvinster ska användas till investeringar men att beroendet av exploateringsvinster i
resultaträkningen på lång sikt behöver minskas.

Vilket lånetak som är lämpligt har jag idag inte en klar uppfattning om.

Klas Bergström (M) Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta

Med vänlig hälsning,
Klas Bergström (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta
Tel. 0705 - 27 53 43
Facebook: https://www.facebook.com/klasb1
Twitter: @klasknivsta
Blogg: http://klasbergstrom.wordpress.com/

mailto:Klas.Bergstrom@knivsta.se
mailto:Siobhan.Gorny@knivsta.se
https://webmail.knivsta.se/owa/redir.aspx?C=6XlQzqQtU0eZP8IUEvl_VQUhwlvV6dEI7oDVmmDXKxuRVHTsxIX0ega0jt1G_cHf1aqey5Z_P88.&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fklasb1
https://webmail.knivsta.se/owa/redir.aspx?C=6XlQzqQtU0eZP8IUEvl_VQUhwlvV6dEI7oDVmmDXKxuRVHTsxIX0ega0jt1G_cHf1aqey5Z_P88.&URL=http%3a%2f%2fklasbergstrom.wordpress.com%2f


 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 8 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9   Dnr: KS-2020/977 

Antagande av detaljplan Södra Ar etapp 1  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Södra Ar etapp 1.  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, service, 
idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger 
också handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel. Då delar av planområdet 
har ett exponerat läge mot E4:an ska beaktande tas till siktlinjer och till bebyggelsens 
arkitektoniska gestaltning. Inom verksamhetsområdet ska också hänsyn tas till de 
omkringliggande landskapsvärdena kring Valloxen då dessa berörs av riksintresse för 
kulturmiljövården. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-04 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2020-12-14 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets och samhällsutvecklingsnämndens förslag till 
beslut. 
Moa Odin, planchef, deltar och svarar på frågor.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Sara Andersson 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-04 

Diarienummer 
KS-2020/977 

   

 

Kommunstyrelsen 

Detaljplan Södra Ar etapp 1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Södra Ar etapp 1.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, service, 
idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger 
också handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel. Då delar av planområdet 
har ett exponerat läge mot E4:an ska beaktande tas till siktlinjer och till bebyggelsens 
arkitektoniska gestaltning. Inom verksamhetsområdet ska också hänsyn tas till de 
omkringliggande landskapsvärdena kring Valloxen då dessa berörs av riksintresse för 
kulturmiljövården. 
 
Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 december 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Södra Ar. Planen genomförs med normalt planförfarande i 
enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).      
 
Nytt antagandebeslut  
Den 13 februari 2019 antogs detaljplan för Södra Ar etapp 1 av kommunfullmäktige. En 
överklagan inkom därefter den 22 mars 2019. Ärendet har hanterats av Mark- och 
miljödomstolen som den 13 oktober 2020 lät meddela att de upphäver kommunfullmäktiges 
beslut om att anta detaljplanen för Södra Ar etapp 1. Skälet till upphävandet av 
antagandebeslutet grundar sig på bristfällig utredning vad gäller en flytt av torpet 
Skräddarbo.   
  
Kommunen har med anledning av upphävandet uteslutit den kommunägda fastigheten, 
Gredelby 1:14, som utgör torpet Skräddarbo. Även närliggande mark, precis i anslutning till 
fastigheten Gredelby 1:14, och som i tidigare förslag var planlagd som kvartersmark har 
uteslutits. Den marken består idag av natur och kommer att kvarstå som natur tillsvidare. 
Utöver det har även en byggrätt, förlagd sydöst i det förgående föreslagna planförslaget, 
uteslutits. Den marken är kommunägd och består idag av natur, vilket kommer att kvarstå 
tills vidare. Resterande del av detaljplan för Södra Ar etapp 1 föreslås antas på nytt i 
kommunfullmäktige.  
 
Att utesluta fastigheten Gredelby 1:14 inklusive närliggande mark påverkar inte detaljplanens 
genomförande. Det påverkar heller inte sakägare inom planområdet på ett negativt sätt. 
Planförslaget 
Planområdet ligger beläget i Ar som är kommunens enda större sammanhängande område 
för lättare industri, kontor och handel. Planområdet är till största del utbyggt utifrån den 
gällande detaljplanen.   
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Ny detaljplan för Södra Ar etapp 1 möjliggör för en mer flexibel markanvändning i området 
med något utökade byggrätter för en del existerande fastigheter. Intill den befintliga 
drivmedelsstationen som ligger belägen längs Gredelbyleden ges utrymme för en ny byggrätt 
som möjliggör för etablering av restaurang.   
  
Detaljplanen reglerar bebyggelsens omfattning, höjd och hur stor del av tomten som får 
bebyggas.  
  
Planområdet har ett relativt exponerat läge och är bland det första man möter av Knivsta när 
man närmar sig orten från E4:an. Det är därför av stor vikt att bebyggelsen bidrar till ett 
positivt och välkomnande tillskott i dess geografiska läge. Det ska ske med en medveten och 
omsorgsfull gestaltning där fokus läggs på detaljer och materialval.  
  
Byggrätter som vetter ut mot E4:an är förlagda med en utformningsbestämmelse som ställer 
krav på att fasader på nya byggnader ska delas upp i mindre element, genom förslagsvis 
skiftningar i struktur, kulör och materialval. Utvändiga anordningar installationer ska ges en 
enhetlig gestaltning.  
  
Utformning av ny bebyggelse i området ska följa kommunens antagna styrdokument 
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.   
  
Detaljplanen ska med sin bebyggelseutformning medverka till goda förutsättningar för 
dagvattenhantering.      
 
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms vara förenligt med den gällande översiktsplanen 
för Knivsta och Alsike. Förslag till detaljplan genomförs med normalt planförfarande enligt 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Detaljplanen har till viss del bekostats via plankostnadsavtal. För de fastigheter som vid 
detaljplanläggningens inledning inte tecknat något plankostnadsavtal kommer planavgift att 
tas ut vid kommande bygglov.   
  
Kommunen kommer i framtiden bära kostnader vad gäller drift av allmän platsmark.  
  
Respektive byggherre ansvarar för uppförande, drift och skötsel av byggnation inom 
kvartersmark. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-04 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2020-12-14 
Plankarta 
Planbeskrivning 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Kommunfullmäktige 
 

 

Moa Odin 

Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

När detaljplanen vinner laga kraft kan den byggas ut och området utvecklas därmed.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Genom tillämpning av Plan och bygglagens bestämmelser. 

 

 

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. 

Barn har beretts tillfälle på samma sätt som vuxna genom att planhandlingar ställts ut på 
samråd och granskning. Dessa händelser har kungjorts på kommunens anslagstavla samt i 
UNT och Knivstabygden.  

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 
 

 

  Samhällsutvecklingsnämnden 
 

PROTOKOLL 11 (16)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 128   Dnr: SUN-2020/513 
 
 

Detaljplan Södra Ar etapp 1 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut  
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till detaljplan för Södra Ar etapp 1.   

Jäv 
Göran Nilsson (M) anmäler jäv och lämnar mötet under ärendets behandling och beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, 
service, idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen 
medger också handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel. Då delar av 
planområdet har ett exponerat läge mot E4:an ska beaktande tas till siktlinjer och till 
bebyggelsens arkitektoniska gestaltning. Inom verksamhetsområdet ska också hänsyn 
tas till de omkringliggande landskapsvärdena kring Valloxen då dessa berörs av 
riksintresse för kulturmiljövården.   
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Plankarta 
Planbeskrivning 

Sara Andersson, planhandläggare, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Kommunstyrelsen 
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Information

Beslutsdatum Instans

SUN

Detaljplan för
Södra Ar, etapp 1
Gredelby 1:3 m.fl.

Upprättad 2018-10-01 rev. 2020-11-20

Antagandehandling

Samråd
2016-02-29 SUN
Godkännande
2020-12-14
Antagande

Laga kraft

Till planen hör:

KF

Uppsala län

Dagvattenutredning

Planbeskrivning

BMK 2014-000708Planarkitekt
Sara Andersson

Planchef
Moa Odin

Knivsta kommun

Grundkarta

PLANBESTÄMMELSER

BESTÄMMELSEGRÄNSER

Allmän plats

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATSMARK

Parkeringsplats

Naturområde, kan innehålla gång- och cykelväg samt teknisk

utrustning och fördröjnings- och reningssmagasin

Industri, lager, kontor, service, handel med skrymmande varor,

ej livsmedelhandel

Restaurang, konditori

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Körbar förbindelse får inte anordnas

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

C

2

JKH

1

NATUR

P-PLATS

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Fordonstrafik med planteringar, trottoarer samt

gång- och cykelvägar

LOKALGATA

Drivmedelsförsäljning med kompletterande handel
G

Samlingslokal, byggnad för religiöst ändamål, restaurang, kontor

C

1

K

f
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 0.0

 Högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighets yta

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Kommunen är huvudman för allmän platsmark

Parkmark med plantering, gång- och cykelväg får angöras,

turistinformation får uppföras

PARK

våtmark                  Anlagd våtmark med funktion som utjämnings- och reningssmagasin. Tillfartsvägar får anläggas.

  dike                        Dike för avledning och fördröjning av dagvatten

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Föreskriven markhöjd över nollplanet

+0,0

Fasader ska delas upp i mindre element, genom förslagsvis skiftningar i struktur, kulör

och material. Utvändiga anordningar och installationer ska ges en enhetlig gestaltning

med hänsyn till landskapsbilden och det exponerade läget mot E4

Bildväxlande och blinkande skyltar vända ut mot E4 får ej uppföras
f

2

Byggnad får inte uppföras

u

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet

+0,0

JKL

1

H

1

Industri, lager, kontor, service, smådjursklinik, handel med

skrymmande varor, ej livsmedelshandel

E

Tekniska anläggningar

e

2

 0000

Största bruttoarea i m

2

JKR

1

H

1

Industri, lager, kontor, service, idrotts- och aktivitetsanläggning, handel med

skrymmande varor, ej livsmedelhandel

b

1

Entreér och utrymningsvägar ska placeras i fasad som ej är vänd mot E4

Skärmtak får skjuta ut över prickmarkerat område

HUVUDGATA

Fordonstrafik med planteringar, trottoarer samt

gång- och cykelvägar

g

Området ska vara tillgängligt för gemensamhetsanläggning

gc-väg
Gång- och cykelväg

Egenskap/administrativ gräns

JKR

1

D

1

H

1

Industri, lager, kontor, service, idrotts- och aktivitetsanläggning, vårdmottagning,

handel med skrymmande varor, ej livsmedelhandel

Byggnader ska uppföras minst 2,5 m från angränsande gata

Dagvatten ska hanteras genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

b

2

Grundkarta över Gredelby 1:3 m.fl.

Knivsta kommun, Uppsala län

Kordinatsystem: SWEREF 99 18 00 / RH2000 i höjd

+
0,00

Inmätt höjd

Grundkarta upprättad av Knivsta kommun 2015-10-05 

DNR:2014-000708

Grundkarta uppdaterad av Knivsta kommun 2018-02-22 

Nina Barclay, Kart- och GIS ingengör 

Höjdkurva

Dike mittlinje

resp. ytterlinje

Gång- och cykelväg

Byggnader

Häck

Slänt

Vägkant

Kantsten

Staket

Fastighetsgräns

Träd

Stödmur

Mur ytter

Fornlämning

BETECKNINGAR GRUNDKARTA

Lr    Lr
Ledningsrätt

Serv       Servitut
GA

Gemensamhetsanläggning

Planavgift ska tas ut i samband med bygglov för de parter

som ej tecknat plankostnadsavtal

Fornlämningsstatus berörande fastighet Gredelby 24:1

ska kontrolleras innan markingrepp får ske

PLANKARTA
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INLEDNING   

Handlingar   

Till förslaget hör:   

• Planbeskrivning   

• Plankarta med bestämmelser   

   

Övriga handlingar:   

• Fastighetsförteckning, 2018-01-23, Metria, uppdaterad 2020-11-17      

• Dagvattenutredning, 2015-12-01, WSP  

  

Bakgrund och tidigare ställningstaganden   

Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 december 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för Södra Ar. Planen genomförs med normalt planförfarande i 

enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).   

  

Nytt antagandebeslut 

Den 13 februari 2019 antogs detaljplan för Södra Ar etapp 1 av kommunfullmäktige. En överklagan 

inkom därefter den 22 mars 2019. Ärendet har hanterats av Mark- och miljödomstolen som den 13 

oktober 2020 lät meddela att de upphäver kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för 

Södra Ar etapp 1. Skälet till upphävandet av antagandebeslutet grundar sig på bristfällig utredning vad 

gäller en flytt av torpet Skräddarbo.  

 

Kommunen har med anledning av upphävandet uteslutit den fastighet som utgör torpet Skräddarbo. 

Resterande del av detaljplan för Södra Ar etapp 1 antas på nytt.  

  

Behovsbedömning   
Avsikten med behovsbedömning   

När kommunen upprättar en ny detaljplan ska en behovsbedömning av planen utfärdas. Avsikten 

med behovsbedömningen är att kunna förutse och eventuellt förebygga betydande miljöpåverkan. 

För att avgöra om en plan eller ett planprogram kräver miljöbedömning görs först en samlad 

behovsbedömning. Den samlade behovsbedömningen ska klargöra om 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas. Om planen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan krävs att en MKB för planen tas fram. Om planen inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan krävs ingen MKB.   

 

En behovsbedömning daterad 2015-03-04 har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 

behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 

miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 

upprättas. Kommunen har samrått om behovsbedömning med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 

daterat 2015-04-24 delar kommunens uppfattning.    
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Planområde   

Planområdet ligger strax väster om E4:an, vid infarten till Knivsta, och omfattar en liten del av 

kommunens fastighet Gredelby 1:3 samt ett flertal privatägda fastigheter.  Den kommunägda 

fastigheten Gredelby 1:14 ingår inte i detaljplanen.  

  

            
 Bild 1. Bilden visar samtliga privata fastigheter inom planområdet.    

 

Syfte    

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, service, 

idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger också 

handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel. Då delar av planområdet har ett 

exponerat läge mot E4:an ska beaktande tas till siktlinjer och till bebyggelsens arkitektoniska 

gestaltning. Inom verksamhetsområdet ska också hänsyn tas till de omkringliggande 

landskapsvärdena kring Valloxen då dessa berörs av riksintresse för kulturmiljövården.   

 

Översiktsplan   

I kommunens översiktsplan (ÖP 2017) pekas Ar ut som utvecklingsområde för verksamhetsområde. I 

översiktsplanen betonas vikten av att Knivsta centrum är och ska förbli det enda centrumet i kommunen 
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med en överordnad roll där kommersiell service ska koncentreras till. I Ar ska kompletterande 

verksamheter som är mer ytkrävande, så som sällanköpshandel, kontor och besöksanläggningar 

etableras.  
                                                     

I översiktsplanen framgår det även att bebyggelsens utformning och placering i Ar ska anpassas till den 

omgivande landskapsbilden.  

 

Ny detaljplan bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.  

  

Detaljplaner   

För området finns två gällande detaljplaner, Industriområdet Ar Brunnby (0380-P89/14) och 

detaljplan Brunnby hotell (0380-P89/8), bägge antagna 1988. Planerna syftar till den moderna 

industrins behov av koncentrerade och personalintensiva arbetsplatsområden samt till skapandet 

av etableringsmöjlighet för hotell och bilservice.   

 

  
    Bild 2. Utdrag ur detaljplan Ar Brunnby (0380-P89/14). 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER   
Bebyggelse, verksamheter och service   

Ar verksamhetsområde är kommunens enda större sammanhängande område för lättare industri, 

kontor och handel. Områdets ursprungliga syfte, då det upprättades i slutet på 80-talet, var att 

tillmötesgå framtida tillverkningsindustri och storarbetsplatser. Förfrågningar har genom åren 

inkommit till kommunförvaltningen om att etablera verksamheter som inte är förenliga i gällande 

detaljplan. Bebyggelsen är låg och fastigheterna är relativt stora i förhållande till byggnaderna. 

Befintliga fastigheter i området kommer i och med upprättande av ny detaljplan att ges en 

flexiblare användning och utrymme för ytterligare service i området.    

 

Placering och utformning    

Planområdet har ett exponerat läge och är bland det första man möter av Knivsta när man närmar 

sig orten från E4:an. Det är därför av stor vikt att bebyggelsen bidrar till ett positivt och 

välkomnande tillskott i dess geografiska läge. Det ska ske med en medveten och omsorgsfull 

gestaltning där fokus läggs på detaljer och materialval. Förhållandet mellan bebyggelsen och det 

relativt öppna landskapet bör vara ledande på ett sätt som tar hänsyn till värdena i dess omgivning, 

både vad det gäller byggnadernas gestaltning och placering i landskapsrummet. För att 

byggnaderna inte ska kännas allt för långsträckta och homogena ska fasaderna delas upp i mindre 

element, genom skiftningar i struktur, kulör och material. Utvändiga anordningar och installationer 

ska ges en enhetlig gestaltning.   

   

Områdets tomter ska vara prydliga och välordnade för att ge ett tilltalande intryck för besökare och 

förbipasserande. Upplag och uppställningsplatser ska utformas med målet att uppnå en tilltalande 

helhetssyn. Förslagsvis kan dessa ytor ramas in av växtlighet eller dylikt för att på så sätt bidra till 

verksamhetsområdets estetiska värden.    

   

I planarbetet har viktiga siktlinjer och landskapets karaktäristiska drag beaktats. Byggnader med 

synläge från E4:an har planlagts med en högsta tillåtna nockhöjd på 14 meter, vilket anses vara 

lämpligt i relation till topografin och till den övriga landskapsbilden kring Valloxen som är av 

riksintresse för kulturmiljövården. Detaljplaneområdet ligger i en dalgång med omkringliggande 

höjdpartier med skog. En nockhöjd på maximalt 14 meter kommer inte att dominera den kuperade 

landskapsbilden.   

 

   
  Bild 3. Fotot visar planområdets bebyggelse sett från E4:an. 
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Följande planbestämmelse, med lagstöd i plan- och bygglagen (2010:900) 4kap. 16§, har införts i 

plankartan med hänsyn till landskapsbilden.    

 

f1           Fasader ska delas upp i mindre element, genom förslagsvis skiftningar i struktur, kulör och 

             material. Utvändiga anordningar och installationer ska ges en enhetlig gestaltning med  

             hänsyn till landskapsbilden och det exponerade läget mot E4. 

  

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 

Kommunens antagna styrdokument Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy anger riktningen för hur 

framtidens Knivsta ska se ut. I strategin finns också en arkitekturpolicy som samlar kommunens vilja och råd 

kring hur nya byggnader ska se ut. Bland annat ska bebyggelsen vara varierad. För verksamhetsområden handlar 

variation om att bryta ner skalan. Industri- logistik och kontorslokaler är ofta stora byggnader. Ett område med 

flera sådan blir lätt monotont och tråkigt. Här krävs särskild uppmärksamhet på att dela upp volymer och variera 

den stora skalan. 

 

Verksamheter och handel  

I och med upprättande av ny detaljplan kommer en flexiblare tillämpning att ges i området. Bland 

annat har användningsbestämmelse för idrott- och aktivitetsanläggningar tillkommit. Knivsta 

kommun har idag ett livaktigt föreningsliv och ser ett ökat behov och intresse för ändamålsenliga 

anläggningar.   

  

I gällande detaljplan Industriområdet Ar Brunnby (0380-P89/14) finns en planbestämmelse som 

reglerar handel. Bestämmelsen medger att handel med skrymmande varor får uppföras, dock ej 

handel med livsmedel. Denna planbestämmelse kommer att kvarstå i den nya detaljplanen. I 

enlighet med Plan- och bygglagen (2020:900) 4 kap. 37§ är det möjligt att utesluta handel med 

livsmedel i en del av ett område om det finns skäl av betydande vikt. Knivsta kommun har i en 

tidigare handelsutredning (Nordplan, 2008) utrett vad som krävs för att skapa en totalt sett 

ändamålsenlig handelsstruktur i kommunen. I utredningen framkommer vilket läge som anses 

mest fördelaktigt för etablering av ny dagligvaruhandel. Utredningen påvisar att lägen vid Sågen-

området (Knivstas centrala kärna) är mest gynnsamt, både utifrån omsättningsmöjligheter och ur 

trafikalstringshänseende.    

  

I kommunens översiktsplan framförs att kommersiell service bör koncentreras till Sågen-området 

och att verksamheter som inte är förenliga med en småstadskaraktär bör förläggas utanför tätorten. 

Kommunen har med stöd av detta valt att fortsätta begränsa handel med livsmedel inom 

verksamhetsområdet i den nya detaljplanen.  

  

Tillgänglighet   

Den fysiska planeringen har en betydande roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till olika 

målpunkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 

busshållplatser, övergångsställen och entréer.    
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All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och lagstiftning avseende 

tillgänglighet. I samband med utbyggnad i området ska god tillgänglighet till entréer säkerställas 

och framkomlighet för alla tryggas. Tillgängligheten prövas i detalj i bygglov- och 

byggsamrådsskedet. Följande ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga:   

  

- Alla offentliga byggnader och platser   

- Alla servicelokaler   

- Alla nya arbetsplatser   

   

Inom verksamhetsområdet Ar ska en gång- och cykelväg byggas ut längs Carl von Paykulls väg, 

Hyvelgatan upprustas samt behov och lägesutformning av busshållplatser ses över. Dessutom ska 

belysning på gång- och cykelytor och vid viktiga målpunkter vara utformad och ha sådan 

ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa.    

  

Konsekvenser    

Enligt kartan (Bild 4) kan utläsas att ingen ny byggrätt är förlagd inom riksintresseområdet för 

kulturmiljövården än vad som redan är tillåtet i den befintliga detaljplanen för området. Planförslagets 

effekter på läsbarhet och upplevelse av kulturmiljön uppskattas därför inte bli större än den påverkan 

som den befintliga bebyggelsen inom området redan medför.  

 

  
Bild 4. Rött skrafferat område visar riksintresset för kulturmiljövården.  

 

Inom riksintresset skär idag E4:an genom det öppna landskapet, utöver det finns också luftburna 

kraftledningar som passerar och påverkar den visuella kontakten med omgivningen. Höjdpartierna 
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med skog kommer att kvarstå inom området för att dessa ska dominera siktlinjerna både i och 

utanför planområdet. Därtill har högre krav ställts på den arkitektoniska utformningen än vad 

tidigare detaljplan för området medger.  

 

Natur, mark och vatten   

Planområdet består av redan ianspråktagen mark för verksamhetsområdet Ar med intilliggande 

lokalgator, gång- och cykelbanor, bussterminal samt genomfartsleden Gredelbyleden. Centralt i 

området finns ett höjdparti med naturmark. Söder om Gredelbyleden och bussterminalen finns ett 

större sammanhängande skogsområde, Kölängen. Det centrala höjdpartiet i planområdet kommer 

till stor del att bevaras. Tillgängligheten till det större sammanhängande skogsområdet söder om 

Gredelbyleden säkras genom goda gång- och cykelförbindelser.   

   

I grönstrukturplanen för Knivsta kommun (2016), som tagits fram på uppdrag av 

kommunfullmäktige, framhävs stöd och vägledande underlag för en bra grönstrukturplanering. 

Kommunens planarbete ska ta hänsyn till befintliga naturvärden och arbeta aktivt med att skydda 

värdefulla områden.  

   

Konsekvenser    

En del befintliga fastigheter får en något utökad byggrätt. Ar-terminalen ges utrymme att kunna 

byggas ut med fler parkeringar på sikt. En utökning av befintliga fastigheter kommer till viss del 

att påverka mark och vegetation i området.   

   

Kommunens grönområden ska vara tillgängliga och ha tydliga entréer samt kopplas samman med 

gång- och cykelvägnätet. I den fysiska planeringen tas även hänsyn till nåbarheten, det vill säga att 

det ska finns trafiksäkra förbindelser med god tillgänglighet via gång- och cykelvägar och med 

möjlighet till kollektivtrafik och parkering i nära anslutning.    

    

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer   

Dagvatten är regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator, parkeringar och 

annan mark och leds via diken och ledningar till vattendrag eller sjöar.  Rätt utnyttjat är dagvattnet 

en resurs för grönska och rekreation i tätorten och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Dagvatten kan 

bli ett problem genom att lokalt ge höga vattenflöden, men också genom att det tar med sig 

föroreningar ut i vattendragen.   

   

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om kraven på kvaliteten i vatten och är styrande för 

myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser vid tillståndsprövning enligt 

miljöbalken eller vid planläggning enligt plan- och bygglagen.   

   

Dagvattenstrategi 
Knivsta kommuns dagvattenstrategi har som syfte att genom gemensamma mål kunna arbeta för en 

långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Strategin anger riktlinjer och är vägledande för hur 

kommunen ska förhålla sig till dagvattenhanteringen. För fastighetsägare gäller följande: 
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- Fastighetsägare ansvarar för sin fastighet och dagvattenanläggningen på egen fastighet 

fram till förbindelsepunkten till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.  

- Fastighetsägare ska medverka till att grundvattenbalansen i området bibehålls och 

omhändertar dagvatten lokalt så mycket som möjligt, i enlighet med de allmänna 

bestämmelserna för användande av Knivsta kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning (ABVA).  

- Fastighetsägare ska se till att det dagvatten som leds till den allmänna 

dagvattenanläggningen inte avviker för mycket från normal regnvattenkvalitet eller 

kan påverka mottagande recipient negativt.  

 

Bebyggelse och dagvattenhantering ska anpassas efter platsens förutsättningar. Dagvattenhantering ska 

bidra till en attraktiv stadsmiljö, anläggningar ska utformas så att de främjar så många 

ekosystemtjänster som möjligt.  

 

Recipienter  
Lövstaån uppströms Valloxen    

Lövstaån uppströms Valloxen är i dagsläget en lång rad uträtade diken som delvis är kulverterade. 

Endast den sista dryga kilometern ner mot sjön har ett naturligt lopp. I den fastställda statusen från 2009 

anges den ekologiska statusen till måttlig och kemiskt ytvattenstatus, exklusive kvicksilver, till god. På 

grund av övergödning och morfologiska förändringar har ekologisk status en tidsfrist till 2027 för att 

uppfylla god status. 

   

Knivstaån   

Knivstaån som rinner genom tätorten börjar i Lunsen som Pinglaström och rinner så småningom 

via Knivsta och Alsike tätorter ut i Garnsviken. Inom Knivstaåns avrinningsområde ligger sjöarna 

Valloxen och Säbysjön. Valloxen hör till de näringsrika lerslättsjöar som är känsliga för ytterligare 

näringstillförsel och för föroreningar. Den har klassificerats som ekologiskt känsligt område och 

bedöms inte uppnå god kemisk status på grund av förhöjda halter kvicksilver. Knivstaåns 

sträckning genom Knivsta är inte utpekad som vattenförekomst idag, men förväntas få en sådan 

status med tillhörande miljökvalitetsnormer inom kort.   

   

För att klara miljökvalitetsnormerna för vatten och inte riskera att försämra vattendragens 

ekologiska och kemiska status behöver föroreningstransporten i dagvatten från ny bebyggelse 

minimeras. Vid nybyggnation ska arbete med dagvattens uppkomst förhindras genom att se till att 

vatten fördröjs eller infiltreras lokalt.   

 

Dagvattenutredning 

En dagvattenutredning har upprättats av WSP (2015-12-18). Utredningen redovisar effekterna av 

rekommenderande dagvattenåtgärder som också dimensioneras med hänsyn till riktvärden för 

tillräcklig rening till recipienterna. Rapporten visar att reningsåtgärder är motiverade för att erhålla 

tillräckligt låga utsläpp av förorenade ämnen till recipienterna.   
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Dagvattenutredningen ska tjäna som underlag för fastighetsägare i området. Generella förslag på 

åtgärder som kan appliceras på kvartersmark redovisas i den genomförda dagvattenutredningen.     

  

                
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Karta över Lövstaån och Knivstaån, Källa: Dagvattenutredning (2015-12-01, WSP)  

   

En sammanfattning av rekommendationerna:   

- Takavvattning sker via utvändiga stuprör som förses med utkastare   

- Höjdsättning av marken görs så att dagvattnet rinner bort från byggnader   

- Materialval för tak, hängrännor, stuprör, armatur, räcken etc. utförs så att läckage av 

tungmetaller minimeras   

- Parkeringsplatser och övriga hårdgjorda ytor på kvartersmark (exempelvis stensatta uteplatser, 

promenadstråk, entréer) utförs där det är möjligt i genomsläppliga material och/eller avvattnas 

mot en grönyta innan vattnet når ledningsnätet. Detta för att ledningsnätet inte ska överbelastas. 

Vikten av dialog med exploatörer för att skapa förståelse för varför denna typ av åtgärder är 

nödvändiga kan inte nog understrykas   

- Damm/översvämningsyta anläggs    

- Diken i området breddas för att kunna ta hand om det ökade flödet   

  

Utredningen visar flera möjliga områden för fördröjning. En naturlig vattendelare löper genom 

området i nord-sydlig riktning, vilket innebär två avrinningsområden, ett västerut och ett österut.  

 

För det västra avrinningsområdet föreslås en ny damm/översvämningsyta längs med diket mot 

Trunstaträsket där fördröjning och rening kan ske. Den nya dammen/ översvämningsytan 
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förväntas ha en god reningseffekt på grund av det nya fördröjnings- och reningssteget, men också 

tack vare att dagvattnet avrinner genom diken och via Trunstaträsket, innan flödet når recipienten. 

Dagvattendammen är förlagd i en lågpunkt strax utanför industriområdet dit flöden vid extrema 

regnsituationer kan ta sig till. Lokala lågpunkter förekommer dock inom området, varpå det vid 

nybyggnation är särskilt viktigt att tänka på att hus placeras högre än gator och med 

säkerhetsmarginal mot diket som avrinner åt sydost mot Trunstaträsk.   

 

För det östra avrinningsområdet sker en uppdelning av flödena innan det slutligen når Lövstaån i 

två olika punkter. Eftersom Lövstaån uppströms Valloxen är en vattenförekomst med 

miljökvalitetsnormer krävs rening av dagvattnet innan det släpps ut. Även den korta sträckan ner 

till Valloxen, en sjö som också den bör skyddas, gör att reningsåtgärder är påkallade. För det östra 

avrinningsområdet föreslås även här en damm som fördröjnings- och reningsåtgärd.   

Avvattning från Gredelbyleden och från området söder om Gredelbyleden sker till vägdiken som 

ansluter till recipienten via ledning under E4:an.   

  

  

  
      Bild 6. Systemlösning, Källa: Dagvattenutredning (2015-12-01, WSP)   
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Följande planbestämmelser, med lagstöd i plan- och bygglagen (2010:900) 4kap. 5§, har införts i 

plankartan med hänsyn till dagvatten och påverkan på recipienter.    

   

Våtmark              Anlagd våtmark/dagvattendamm med funktion som  fördröjnings- och 

                            reningsfunktion   

   

Dike                    Dike för avledning och fördröjning av dagvatten   

   

Konsekvenser   

Flödena och föroreningarna ut från området kan hållas på dagens nivå om de föreslagna 

fördröjningsåtgärderna i form av dammar/översvämningsytor utförs. Om området bebyggs enligt 

detaljplanen och på ett liknande sätt som omkringliggande fastigheter kommer de hårdgjorda 

ytorna att öka och så även flödena. Med små åtgärder på samtliga nya fastigheter kan en alltför 

stor flödesökning undvikas.    

   

Fördelen med en dagvattendamm är att dagvattnet renas från bland annat tungmetaller. För att 

dagvattendammen ska uppfylla sin renande och fördröjande funktion krävs regelbunden skötsel av 

den. Inlopp och utlopp från anläggningarna behöver renas och vegetation i dess slänter behöver 

skördas vid behov.   

 

Geoteknik    

Den geologiska kartan visar att större delen av området utgörs av berg och morän med god 

bärighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Bild 7.   7     Geologisk karta. Källa   :   

    
SGU   

    



    

   

Samhällsbyggnadskontoret   

   

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

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

  
14   

Gator och trafik  
Gång- och cykeltrafik   

Det finns goda förutsättningar att röra sig till fots eller med cykel till och från planområdet. En 

gång- och cykelväg går längs Gredelbyledens västra sida och Brunnbyvägens östra sida. En 

utbyggnad av gång- och cykelvägen längs Carl von Paykulls väg är under genomförande. 

Lokalgatorna i området är tillräckligt breda för att gående, cyklister och fordon ska kunna mötas.   

   

Kollektivtrafik   

Bussterminalen och pendlarparkeringen vid Ar är belägen centralt i området med regionbussar till 

bl.a. Uppsala, Arlanda flygplats och Norrtälje. Lokalbussar som trafikerar Alsike och Knivsta 

angör även här. Det tar cirka 5 minuter till bussterminalen vid Knivsta station där anslutande 

pendel- och regiontåg trafikerar flera gånger per dag.   

   

Gatunät och trafik    

Planområdet avgränsas i norr av lokalgatan Lodgatan, i väst av Brunnbyvägen och i söder av 

genomfartsleden Gredelbyleden. Inom planområdet går lokalgatorna Hyvelgatan, Rubanksgatan 

samt Carl von Paykulls väg som bland annat leder ut till byarna Marma och Lagga. Inom området 

ska god belysning tillämpas. 

  

Parkering   

Fastighetsägaren är skyldig att ordna parkeringsutrymme på den egna fastigheten eller i dess 

närhet. Planområdets läge ger en parkeringsnorm på 2,0 bilar/100 m² BTA. Normen för hotell och 

bilbesöksintensiv handel prövas i särskilda utredningar i enlighet med kommunens P-norm 

antagen den 22 oktober 2013 av Bygg- och miljönämnden.   

   

För att ersätta de parkeringsplatser som bortfaller i och med den nya byggrätten intill 

pendlarparkeringen, utökas parkeringsområdet vid terminalen. Den utökade ytan kommer att 

inrymma ca 70 parkeringsplatser. Utöver det tillkommer cykelparkering.   

   

Konsekvenser    

Det befintliga gatunätet kommer att kvarstå. Gaturummet är i den nuvarande detaljplanen 

avsiktligt ritade med en sektion så bred att de rymmer körbana, gång- och cykelbana och 

grönyta/dike.   

  

Kulturmiljö och fornlämningar   

Planområdet har en nära anslutning till Valloxen där en framträdande koncentration av äldre 

järnåldersgravfält tillsammans med yngre gravfält visar på bebyggelsens förändring från 

förhistorisk till historisk tid. Med tanke på planområdets nära anslutning till Valloxen är det av 

stor vikt att värna om den visuella kontakten mellan den befintliga miljön och ny bebyggelse.   
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                        Bild 8. Fornlämningar inom planområdet och i nära angränsning 
 

Inom det aktuella planområdet återfinns en fornlämning i form av en gravgrupp med fyra gravar 

från järnålder (Östuna 230, 231, 233, 235), belägen på moränhöjden i planområdets norra del.  

  

Strax öster om planområdet finns en lämningstyp i form av ett gravfält. Gravfältet är ca 75x40 m 

(Ö-V) bestående av ca 15 runda stensättningar, 3-8 m i diametern och 0,2-0,6 m höga.   

  

Kommunen vill betona att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka 

eller på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen.    

  

Sociala förhållanden    
Trygghet och säkerhet   

Med fler aktörer i området och bättre nyttjande av befintlig mark nära kollektivtäta transportleder, 

både ur gång, cykel, kollektiv- och bilsynpunkt tillkommer en mer säker, trygg och tilltalande 

miljö. En utbyggd gatubelysning längs med gång- och cykelbanorna kommer också att bidra till 

den upplevda trygga miljön och till att framkomligheten ökar.    

  

Jämställdhet och barnperspektivet   

Barnens och ungas intresse och behov med anknytning till boende, fritid och skola har alltmer 

uppmärksammats, inte minst i stadsbyggnadssammanhang. Behoven växlar över tiden i takt med 

barnens ålder och utveckling. Planläggningen syftar till att ge förutsättningar för att allsidigt 

tillgodose behoven, men huvudsakligen formuleras förutsättningarna i detalj först vid 

genomförandet av planen. I denna detaljplan bidrar exploateringen av kollektivtrafiknära mark till 

att skapa möjligheter för alla människor i samhället att röra sig mer fritt. Med grönkorridorer inom 
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planområdet skapas en social tillgänglighet för gående och med cykel till platser utanför 

planområdet.   

  

Inom planområdet planeras inga bostäder och yngre barn förväntas heller inte vistas i området utan 

vuxnas sällskap. Barn och unga som passerar området kan röra sig tryckt på i första hand gång- 

och cykelvägen längs Brunnbyvägen och Gredelbyleden.    

  

Teknisk försörjning   
Vatten och avlopp    

Inom planområdet finns befintliga kommunala vatten- och avloppsledningar utbyggda i gatumark. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska ske på varje fastighet, spillvatten kommer att 

ledas till Knivsta reningsverk.  

   

Brandpost   

Planområdet är anslutet till befintliga ledningar i kringliggande gator. Ledningarna är utbyggda med 

konventionell brandvattenförsörjning. Roslagsvatten ansvara för att bygga ut brandposterna enligt 

”Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas geografiska områden”. Enligt riktlinjerna ska 

brandposter placeras med ett maximalt avstånd om 150 m till varandra för att kunna erbjuda erforderlig 

brandvattenförsörjning 

 

El, tele, bredband och uppvärmning   

Vattenfall AB Värme Uppsala är huvudman för fjärrvärme i området. Eventuell flytt, rivning och 

deponering av befintliga fjärrvärmeledningar bekostas av byggherren eller regleras via markavtal 

mellan Knivsta kommun och Vattenfall.  

 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. All eventuell flytt/förändring av 

befintligt nät utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vid eventuella schaktningsarbeten ska 

kabelutsättning begäras. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 

plangenomförandet.  

 

Avfall   

Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. 

Verksamheter inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive 

tomt. Vid nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. 

Soputrymmen ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av 

sopbilar utan backande rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med 

funktionsnedsättning obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen 

utan i efterföljande bygglov.    

  

Riskbedömning   

Räddningstjänst   

Insatstiden för räddningstjänsten kommer att understiga 10 minuter. Insatstiden innebär 

anspänningstid, körtid samt angreppstid. Knivsta brandstation ligger nära planområdet, men det är 
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en deltidsstation, vilket medför en anspänningstid på 5 min på kvällar och helger. Utöver det ingår 

någon extra minut för angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs 

innan bygglov beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för 

räddningsinsats ska maximalt vara 50 m. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter 

detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas 

enligt gällande regler.    

   

Farligt gods   

Planområdets gräns ligger ca 200 meter från E4:an som är av riksintresse för kommunikationer 

och utpekad transportled där fordon med farligt gods kan färdas. Riskavståndet bedöms ligga på en 

acceptabel nivå. Vid byggande av industri eller annan verksamhet ska erforderliga skyddsåtgärder 

vidtas inom anläggningen. Skyddsåtgärder med avseende på riskkällor inom anläggningen regleras 

inte i detaljplanen utan hanteras i kommande processer som bygglov och tekniskt samråd.    

   

Störande ljus   

För att minimera störande ljus och liknande bör belysningsmaster och annan belysning utformas 

och riktas på sådant sätt att belysningen faller inom aktuell tomt.    

   

Följande planbestämmelser, med lagstöd i plan- och bygglagen (2010:900) 4kap. 9§, har införts i 

plankartan med hänsyn till planområdets närhet till E4:an:   

   

b1           Entréer och utrymningsvägar ska placeras i fasad som ej är vänd mot E4   

   

f2            Föränderliga och blixtrande skyltar vända ut mot E4 får ej uppföras    

  

Kraftledning   

Svenska kraftnät har ledningsrätt för en luftburen 220 kV-ledning som går i nord-sydlig riktning 

strax utanför planområdet.    

   

Svenska kraftnät, som förvaltar 220 kV-ledningen har en magnetfältspolicy som innebär att ny 

bebyggelse, där människor vistas varaktigt, bör placeras på ett sådant avstånd att 

magnetfältsvärdet inte överstiger 0,4 mikrotesla, på årsmedelbasis. Avståndet baseras på 

årsmedelströmmen för kraftledningen och eftersom det inte finns några gränsvärden för magnetfält 

ska avståndet betraktas som en rekommendation till beslutande myndighet.     

  

Explosiva varor får inte placeras närmare än 100 meter från 220 kV-ledningen. Brandfarliga varor 

får inte placeras närmare än 45 meter från 220 kV-ledningen.   

      

AGA gas   

AGA gas är en verksamhet i Knivsta kommun som bedömts som särskilt riskfylld. Verksamheten 

är belägen ca 115 m från detaljplaneområdets närmaste gräns och ca 600 m från närmaste 
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drivmedelshandel. Skyddsavståndet ligger på 25-100 m från cisternerna beroende på verksamhet 

samt ett riskavstånd på ca 300 m för ett värsta scenario.   

  

Konsekvenser   

Vid utformning och placering av byggnader kan en eventuell olycka förebyggas och lindras. Bland 

annat kan man genom att installera nödbrytare för ventilationen, förstärka fönster, placera bort 

luftintaget från riskkällan och utföra fasad mot riskkälla i obrännbart material minimera 

konsekvenserna.    

   

Samtliga riskavstånd har tagits i förebyggande syfte för att lämna avstånd mellan riskkällor och 

skadeobjekt. Samtliga fastigheter ska tillgängliggöra infart för räddningsfordon och förbereda för 

lämpliga angreppsvägar för en säker utrymning om olyckan skulle vara framme.   

  

Störningar   

Buller   

Det planerade industriområdet kan komma att medföra viss ökning av fordonstrafik samt viss 

bullerökning från industriverksamhet om planförslaget byggs fullt ut.    

   

Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 200 m. Mellan verksamhetsområdet och 

bostadsområdet ligger ett skogsparti och åkermark som har en dämpande effekt för bulleralstring.  

Det höga naturpartiet inom planområdet ses även det ha en positiv effekt för ljudnivån. Vid 

lokalisering av ny verksamhet i området kan ytterligare bullerdämpande åtgärder komma att 

vidtas.  

 

Buller som kan orsakas av verksamheter inom området hanteras i samband med bygglov.    

För buller från industriell verksamhet bör följande riktvärden inte överskridas:   

50 dB(A) ekvivalent utomhus, dagtid 07-18   

45 dB(A) ekvivalent utomhus, kvällstid 18-22   

40 dB(A) ekvivalent utomhus, nattetid 22-07   

50 dB(A) maximalnivå utomhus, nattetid 22-07   

  

Ljus   

Digitala skyltar som är bildväxlande eller bländande får inte uppföras riktat mot E4:an då dessa 

kan distrahera bilförare.    

   

Markföroreningar   

Det finns inga kända markföroreningar i dagsläget. Vid rivning av byggnader och anläggningar är 

det lämpligt att om möjligt återanvända material. Påträffas förorenade massor ska bygg- och 

miljönämnden underrättas. Farligt avfall ska avlägsnas och en plan för hantering av förorenade 

massor ska finnas innan rivning påbörjas.   
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Markradon   

Marken klassas som normalradonmark och byggnader ska därför utföras radonskyddande.   

  

Hållbarhet   

Knivsta är medlem i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Genom luftvårdsförbundet får 

kommunen tillgång till modellberäkningar av luftföroreningssituationen i kommunen. Utsläpp av 

växthusgasen koldioxid bidrar till växthuseffekten och måste minska. Den största andelen utsläpp 

kommer från uppvärmning av bostäder, lokaler och transporter. Tillkommande bebyggelse i 

anslutning till befintligt fjärrvärmenät bör kopplas till fjärrvärmenätet för att på så sätt minska 

utsläppen av växthusgaser.   

   

GENOMFÖRANDE   
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 

ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 

vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 

vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.   

  

Tidplan   

Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av kommunfullmäktige första kvartalet 

2021.   

    

Markägoförhållande   

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 

förteckningen. Kommunen äger fastigheterna Gredelby 1:3, 1:36, 1:138 som inryms inom 

planområdet. 

  

Huvudmannaskap, arbetsfördelning   

Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 

ansvarar för att gator, parker och andra kommunala anläggningar byggs ut samt ansvarar för drift, 

skötsel och underhåll av dessa. 

  

Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 

underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för.  

  

Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförande av 

detaljplanen.  

 

Knivstavatten AB är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, VA, i Knivsta 

kommun. Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för utbyggnad av samt drift och underhåll av den 

allmänna VA-anläggningen. 
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Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar i 

området.  

  

Ansvarsfördelning:   

• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för upprättandet av detaljplan.   

• Bygg- och miljökontoret ansvarar för myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn.   

• Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildnings- och 

anläggningsåtgärder på fastighetsägarens initiativ och bekostnad efter ansökan.   

• Mark och exploatering ansvarar för träffande av erforderliga avtal och överenskommelser.   

• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för anläggande av allmän platsmark.   

• Knivstavatten AB ansvarar för att anlägga det allmänna VA-nätet, drift och underhåll av 

det allmänna VA-nätet och utbyggnad av dagvattendammar. 

• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark.   

 Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för ansvarar för: 

o nybyggnation inom kvartersmark 

o att mätningar, undersökningar och andra kontroller inom kvartersmark utförs enligt 

bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning  

o att eventuella markföroreningar rapporteras till tillsynsmyndighet  

o att bekosta de arkeologiska utredningar som eventuellt är nödvändiga  

o att utföra lokal fördröjning och rening av dagvatten (enligt upprättad dagvattenutredning) 

inom fastigheten innan det når Va-huvudmannens ledningar 

o att bekosta eventuell skyltning inom kvartersmarken 

 

Fastighetsrättsliga frågor    
Fastighetsbildning  

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 

 

En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 

krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning. Kommunen har 

med stöd av detaljplanen rätt att lösa in allmän plats utan överenskommelse med berörd fastighetsägare. 

 

Detaljplanen ger ett underlag för fastighetsbildning och samfällighetsförrättning. Vid 

fastighetsbildning ombesörjer kommunen för ansökan och sakägare står för kostnaden.   

 

E-området, längst öster ut i plankartan, kan styckas av som egen fastighet. Tillfart till fastigheten 

är tänkt att gå längs intilliggande naturområde där kommunen har för avsikt att anlägga en 

tillfartsväg till den planerade dagvattendammen. Tillfart kan i annat fall också säkras genom 

servitut på intilliggande fastighet. 

  

En del fastigheter, Gredelby 1:26, 1:25, 1:4, 1:36, 1:34, 1:31, 23:2 och 23:1, kommer att ges 

möjlighet till att utöka den befintliga fastigheten genom markköp av kommunen. Utökning av 

befintliga fastigheter sker genom fastighetsreglering. 
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Ansökan om lantmäteriförrättning    

Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 

planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 

ledningsrätt.   

   

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter   

Servitut och ledningsrätter för befintliga ledningar inom kvartersmark markeras med u-område på 

plankartan.    

   

Planområdet berörs av två gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark och markeras med g på 

plankartan. Den ena avser in- och utfart och belastar Gredelby 28:7 till förmån för Gredelby 28:1. 

Den andra gemensamhetsanläggningen avser gemensamt utrymme till förmån för Gredelby 28:2, 

28:3, 28.4 och 28:5.   

   

Befintliga servitut redovisas i detaljplanens tillhörande fastighetsförteckning.   
 

Ekonomi och avtal   

Detaljplanen har till en del bekostats via plankostnadsavtal. För de fastigheter som vid 

detaljplanläggningens inledning inte tecknat något plankostnadsavtal kommer planavgift att tas ut 

vid kommande bygglov.  

  

Knivsta kommun ska bekosta utförandet av gator, belysning och gång- och cykelvägar på allmän 

platsmark. Exploatörerna svarar för de kostnader som belastar deras del av fastigheten Gredelby 

1:3.   

  

Knivstavatten AB ska bekosta utbyggnaden av dagvattendammarna om inget annat avtalats.   

   

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och 

dagvatten. När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller 

avgiftsskyldighet enligt lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den 

som vid meddelandet äger fastigheten enligt då gällande va-taxa. Om fastigheter bygger ut eller 

ändrar ändamål finns skyldighet att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen 

ABVA, allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.   

  

Teknik   
El   

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. All eventuell flytt/förändring av 

befintligt nät utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vid eventuella schaktningsarbeten 

ska kabelutsättning begäras. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden 

av plangenomförandet.   
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Vatten och avlopp   

VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för att upprätta förbindelsepunkt för allmänna VA-

ledningar i fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 

Exploatören/fastighetsägaren ska om inget annat avtalats skicka in servisanmälan och betala 

anläggningsavgift innan de får ansluta till det kommunala VA-nätet. VA-huvudman gör inkopplingen 

till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-huvudman.  
   

Tele  

Telestation finns belägen i planområdets östra del. Tillfart till stationen kan säkras genom servitut 

på intilliggande fastighet. I samband med utbygganden av den närliggande dagvattendammen 

kommer också en tillfartsväg anordnas. Denna skulle förslagsvis också kunna nyttjas vid åtkomst 

av telestationen.   

  

Dagvatten   

Ledningsnät för dagvatten finns utbyggt inom området. I det västra avrinningsområdet ligger 

ledningssystem i gatorna Hyvelgatan och Brunnbyvägen och leds sedan ut i ett dike väster om  

Brunnbyvägen. Det östra avrinningsområdet består av ett antal kortare ledningssträckor. Dagvatten 

ska fördröjas och renas innan det leds till allmänna dagvattenledningar för att dels undvika 

grundvattensänkningar och dels rena dagvatten från parkeringsytor.  

 

VA-huvudmannens respektive fastighetsägares ansvar för dagvattenhantering regleras i Lagen om 

allmänna vattentjänster, LAV, Lag (2006:412) och kommunens allmänna bestämmelser för användande 

av Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. 

 

Dagvatten som släpps ut från sammanhängande bebyggelse inom detaljplanelagt område är 

anmälningspliktigt, eftersom att det klassas som avloppsvatten. Anmälning sker till Knivsta kommun 

som ansvarar för tillsynen.   

   

För dagvattendammar på allmän plats ansvarar Knivstavatten AB för utbyggnad och skötsel så att 

reningsfunktionen bibehålls. Kommunen ansvarar för gallring och rensning runtomkring. För 

dagvattendammar krävs inspektion av inlopp, utlopp och brädd. Tillsyn görs några gånger per år 

och bortrensning av skräp, sediment och växtrester görs vid behov.   

  

Vid kommande anläggning av den dagvattendamm som är placerad intill Svenska Kraftnäts 

luftledning ska vidare samråd genomföras med Svenska Kraftnät för att klargöra 

dagvattendammens mer specifika läge.  

   

Fjärrvärme   

Vattenfall AB Värme Uppsala är huvudman för fjärrvärme i området. Planområdet kan anslutas till 

fjärrvärmenät. Eventuell flytt, rivning och deponering av befintliga fjärrvärmeledningar bekostas 

av byggherren eller regleras via markavtal mellan Knivsta kommun och Vattenfall.   
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Ledningar 

Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 

ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 

 

Det åligger byggherren att undersöka om det finns ledningar inom fastigheten. 

 

Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 

innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare 

under byggtiden. 

   

Utredningar inför bygglovsprövning   

Byggherrarna bekostar de utredningar som är nödvändiga för bygglovsprövningen.   

   

Markföroreningar   

Om markföroreningar påträffas ska dessa rapporteras till tillsynsmyndighet.   

  

Administrativa frågor   
Huvudmannaskap   

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.   

   

Genomförandetid   

Planens genomförandetid är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 

detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 

till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).   

  

  

MEDVERKANDE I PROJEKTET   
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen.    

   

KOMMUNFÖRVALTNINGEN   

Samhällsbyggnadskontoret   

   

Moa Odin   

Planchef    
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§ 24   Dnr: KS-2021/81 

Bildande av ny kommunkoncern och moderbolag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige avger följande ombudsinstruktioner till ägarombudet i Alsike 

Fastighets AB: 
a. Alsike Fastighets AB ska likvideras. Avvecklingen ska ske successivt och i ordnad 

form och slutföras när markinnehavet är slut.  
b. Marktillgångar i Alsike Fastighets AB som inte är detaljplanelagda ska säljas till 

Knivsta kommun under kalenderåret 2021. 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bilda ett bolag, Knivsta 

Kommunhus AB, i syfte att utgöra moderbolag i en framtida bolagskoncern med 
kommunens helägda bolag. 

3. Kommunfullmäktige väljer Klas Bergström till ägarombud i Knivsta Kommunhus AB under 
bildande. 

4. Ägarombudet i Knivsta Kommunhus AB under bildande ges följande 
ombudsinstruktioner: 
a. En ny bolagskoncern ska skapas och ska bestå ett nytt moderbolag, Knivsta 

Kommunhus AB, samt dotterbolagen Kommunfastigheter i Knivsta AB, 
Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB. 

b. Knivsta Kommunhus AB ska överta kommunens ägande i Kommunfastigheter i 
Knivsta AB, Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) yrkar bifall till det 
utsända förslaget till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett om bolags- och 
verksamhetsstrukturen är väl utvecklad och anpassad för framtidens utmaningar. 
Utredningen föreslår bildande av en ny kommunkoncern och moderbolag för att möjliggöra 
koncernbidragshantering men även förbättrad ägarstyrning. Vidare föreslås att 
exploateringsverksamheten samordnas inom kommunens förvaltning eftersom det är 
ekonomiskt fördelaktigt vilket innebär en avveckling av Alsike Fastighets AB.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-25 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 
Kommundirektör Daniel Lindqvist föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-25 

Diarienummer 
KS-2021/81 

   

 

Kommunstyrelsen 

Bildande av ny kommunkoncern och moderbolag 

 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avger följande ombudsinstruktioner till ägarombudet i Alsike 

Fastighets AB: 

a. Alsike Fastighets AB ska likvideras. Avvecklingen ska ske successivt och i ordnad 
form och slutföras när markinnehavet är slut.  

b. Marktillgångar i Alsike Fastighets AB som inte är detaljplanelagda ska säljas till 
Knivsta kommun under kalenderåret 2021. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bilda ett bolag, Knivsta 
Kommunhus AB, i syfte att utgöra moderbolag i en framtida bolagskoncern med 
kommunens helägda bolag. 

3. Kommunfullmäktige väljer Klas Bergström till ägarombud i Knivsta Kommunhus AB under 
bildande. 

4. Ägarombudet i Knivsta Kommunhus AB under bildande ges följande 
ombudsinstruktioner: 

a. En ny bolagskoncern ska skapas och ska bestå ett nytt moderbolag, Knivsta 
Kommunhus AB, samt dotterbolagen Kommunfastigheter i Knivsta AB, 
Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB. 

b. Knivsta Kommunhus AB ska överta kommunens ägande i Kommunfastigheter i 
Knivsta AB, Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett om bolags- och 
verksamhetsstrukturen är väl utvecklad och anpassad för framtidens utmaningar. 
Utredningen föreslår bildande av en ny kommunkoncern och moderbolag för att möjliggöra 
koncernbidragshantering men även förbättrad ägarstyrning. Vidare föreslås att 
exploateringsverksamheten samordnas inom kommunens förvaltning eftersom det är 
ekonomiskt fördelaktigt vilket innebär avveckling av Alsike Fastighets AB.  
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Bakgrund 
Den 19 oktober fattade Kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i uppdrag gå vidare 

med de 4 huvudrekommendationer i bolagsutredningen (genomförd av KPMG) och 

genomföra nödvändiga förändringar utifrån dessa.  

Huvudrekommendationerna var: 

1. Oavsett koncernstruktur – samordna exploatering, näringslivsutveckling och 

lokalförsörjningsfrågor under kommunstyrelse och förvaltning.  

Knivsta kommun bör säkerställa korta beslutsvägar för att stå stark inför kommande exploatering. 

Lokalförsörjningsprocessen är en central och strategiskt mycket viktig process och bör oaktat ligga 

inom förvaltning då samordningsvinsterna av exploatering och näringsliv bedöms omfattande 

Detta med viss reservation för en kommande genomförd kostnadsberäkning.  

2. Bilda koncernmoder av Alsike fastighetsbolag AB om affärsdriven verksamhet kan 

säkerställas i koncernmodern på lång sikt –en strategi för framtiden 

Om affärsdriven långsiktig verksamhet kan säkerställas i modern finns utökade möjligheter för 

koncernbidrag till ett eventuellt eventbolag. Eventuell mark ligger kvar i bolaget. 

3. Avsluta Alsike fastighetsbolag om ovan inte föreligger och annan verksamhet inte kan 

inkluderas i Alsike fastighetsbolag (enligt vår analys har vi inte identifierat ngn annan 

verksamhet av större omfattning som motiverar detta) –en strategi för snabba beslutsvägar 

Ett ”tomt” moderbolag medför omständliga och onödiga interna beslutsprocesser. Skatteberäkna 

markförsäljning. 

4. CIK –”renodla koncernen” 

I dagsläget ser KPMG inte någon långsiktig koncernbidragsmöjlighet av omfattande karaktär som 

kan försörja en ramfinansierad verksamhet. Av denna anledning rekommenderar KPMG att 

fastigheten fortsatt ägs av Kommunfastigheter i Knivsta AB. Verksamheten drivs av Kommunens 

förvaltning (observera KPMGs tidigare reservation). KPMG kan i dagsläget inte rekommendera att 

verksamhet för CIK bolagiseras. 
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Processen 

Koncentrera verksamheter 

Förvaltningen har påbörjat processen att samordna verksamheterna exploatering, 

näringslivsutveckling och lokalförsörjning i ett gemensamt kontor. Verksamhetsövergång av 

anställda sker under 2021 och nytt kontor bildas inom kommunens förvaltning. 

Koncernbildning 

Bolagsutredningen lämnade några obesvarade frågor angående den nya koncernbildningen 

som byggmästarsmitta, skattekonsekvenser, andra legala aspekter. I en utredning 

genomförd av PWC i november-december 2020 konstateras att det föreligger konsekvenser 

vid bildande av en koncern.  

1. Alsike Fastighets AB är behäftat med byggmästarsmitta, det är inte sannolikt att 

övriga bolag i koncernen blir påverkade men heller inte uteslutet. 

2. Knivstabostäder har stora upparbetade underskott, den skattemässiga 

avdragsmöjligheten kommer spärras vid koncernbildning. 

 

Slutsatsen blir att det bästa är att börja på nytt, dvs att inte återanvända ett tidigare bolag 

som koncernmoder. Därmed elimineras risken för byggmästarsmitta men innebär också att 

det nya bolaget inte är förknippat med något gammalt som är ouppklarat. Förslaget är att 

bilda ett nytt bolag som blir moderbolag för övriga aktiebolag.  

Alternativet skapar även förutsättningar göra en succesiv och ordnad avveckling av Alsike 

Fastighets AB. Kvarvarande detaljplanemark i Alsike Nord säljs klart genom nuvarande 

bolag. Övrig råmark (ej detaljplanerad) säljs över till kommunen, marken kommer behöva 

marknadsvärderas. Denna process bedöms långsiktigt vara mer fördelaktig än att låta 

marken ligga kvar i Alsike Fastighets AB, med tiden bedöms marken bli mer attraktiv och få 

ett högre värde. Kommunen är inget skattesubjekt och betalar inte skatt på vinsten (vilket ett 

aktiebolag gör). 

Hanteringen av upparbetade underskott i Knivstabostäder ska hanteras utifrån det mest 

ekonomiskt fördelaktiga för Knivsta kommun. Dock föreligger en spärr för nyttjande av 

tidigare underskott vid bildande av en koncern. Om underskott uppstår i framtiden är det 

möjligt ta tillvara det inom koncernen mot andra upparbetade vinster.  

För att bilda och avveckla bolag behöver Kommunfullmäktige fatta beslut. Förslaget är att 

skapa ett moderbolag samt en koncern bestående av Kommunfastigheter i Knivsta AB, 

Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB. Samt en avveckling av Alsike Fastighets AB. 
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Konsekvenser av nya koncernbildningen 

1. Knivsta kommun säljer Knivstabostäder AB till nya moderbolaget 

2. Knivsta kommun säljer Kommunfastigheter i Knivsta AB till nya moderbolaget 

3. Kommunfastigheter i Knivsta AB säljer Alsike Fastighets AB till nya moderbolaget 

Knivstabostäder ägs idag av Knivsta kommun, för att bolaget ska bli ett dotterbolag behöver 

kommunen sälja bolaget till det nya moderbolaget. Detsamma gäller Kommunfastigheter i 

Knivsta AB som även inbegriper Alsike Fastighets AB. 

Ägarstyrning 

PWC har fått ett uppdrag att utveckla ägarstyrningen. Under våren 2021 kommer en work 

shop med förtroendevalda genomföras vilket ska bidra med input till en reviderad modell för 

ägarstyrning av bolagskoncernen med tillhörande årshjul. 

Vidare ska bolagsordningar, ägarpolicy och -direktiven revideras för att uppnå ökad tydlighet 

och aktualisering. Detta kommer genomföra parallellt med bildande av moderbolag etc.  

Styrdokumenten besluts av kommunfullmäktige i särskild ordning. 

Eventbolag 

Inget bolag skapas för fritid och kulturverksamhet. Den nya koncernen ger förutsättningarna 

för nya ställningstagande i framtiden om motiv och legala omständigheterna skulle ändra sig. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Genomförandet av förändringarna bedöms initialt medföra engångskostnader för att anlita 

extern specialistkompetens. De årliga ekonomiska fördelarna efter genomförd förändring 

bedöms som goda men svåra att uppskatta, exempelvis möjliggör en koncern 

koncernbidragshantering, kvittning av vinster mot underskott etc, vilket på sikt kommer ge 

ekonomiska fördelar.  

En koncern bidrar till tydligare ägarstyrning av kommunens ägda bolag vilket förväntas ge 

effektivare processer. Exploateringen i kommunens regi innebär att skatt inte utgår på vinster 

vilket bör leda till stora ekonomiska fördelar i framtiden.  

Verksamhet samordnad i en ”förvaltning” istället för i parallella organisationer ska tydliggöra 

och förbättra processer men framförallt skapa bättre förutsättningar att attrahera och utveckla 

kompetensen inom området. En starkare aktör är en förutsättning för att möta framtidens 

utmaningar och det bedöms långsiktigt medföra ekonomiska och kvalitativa fördelar. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-01-25 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
Knivstabostäder AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Alsike Fastighets AB 
 

 
 
 

Daniel Lindqvist  Dan-Erik Pettersson 

Kommundirektör  Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
e.  

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Bildande av kommunkoncern och moderbolag bedöms inte påverka barn. Detsamma gäller 
avvecklingen av Alsike Fastighets AB. 

 

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? 
f.  

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 9 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10   Dnr: KS-2020/939 

Omarbetade ordningsföreskrifter efter länsstyrelsens beslut att upphäva 13 § och 16 § 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar förslaget på revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Knivsta kommun daterat 2020-12-08.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen upphävde 13 § 1st. och 16 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
antagna av fullmäktige i september i år. Paragraferna reglerade kopplingstvång och förbud 
mot alkoholförtäring. Länsstyrelsen motiverade beslutet med att föreskrifter 
för Gredelby hagar ska regleras med hänvisning till Miljöbalken istället för ordningslagen. Det 
nya förslaget har samma avsikt som det tidigare förslaget men undantar Gredelby hagar.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-12-15 
Förslag på reviderade allmänna lokala föreskrifter i Knivsta kommun 2020-12-08 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2020-12-15 

Diarienummer 
KS-2020/939 

   

 

Kommunstyrelsen 

Omarbetade ordningsföreskrifter efter länsstyrelsens beslut att 
upphäva 13 § och 16 § 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar förslaget på revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Knivsta kommun daterat 2020-12-08.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen upphävde 13 § 1st. och 16 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
antagna av fullmäktige i september i år. Paragraferna reglerade kopplingstvång och förbud 
mot alkoholförtäring. Länsstyrelsen motiverade beslutet med att föreskrifter 
för Gredelby hagar ska regleras med hänvisning till Miljöbalken istället för ordningslagen. Det 
nya förslaget har samma avsikt som det tidigare förslaget men undantar Gredelby hagar.  
 
Bakgrund 
Ett förslag på tydligare ordningsföreskrifter beslutades av fullmäktige den 23 september i år. 
Beslutet skickades till länsstyrelsen som den 2 november upphävde två paragrafer med 
hänvisningen att ordningsföreskrifter enbart får reglera förhållanden i de fall inget annat sätt 
finns att reglera ett område än ordningslagen. Länsstyrelsen noterade att de två 
paragraferna reglerade förhållanden inom naturreservatet Gredelby hagar.   
  
För naturreservat finns möjlighet att meddela särskilda ordningsföreskrifter kring rätten att 
färdas eller vistas inom ett naturreservat i 7 kap. 30 § Miljöbalken (1998:808). Även om 
enbart en del av förslaget var felaktigt har Länsstyrelsen inte möjlighet att ändra föreskrifter 
utan kan enbart upphäva paragrafer eller delar av paragrafer som strider mot andra 
bestämmelser. Knivsta kommun valde att inte överklaga beslutet varpå hela paragraferna 

blev ogiltiga.   
  
Förslaget är näst intill oförändrat från underlaget i september med undantag från 
att Gredelby hagar har tagits bort från kartbilagorna.   
 
Nytt förslag för 13 §   
  
Koppling av hundar  
Syftet med ändringarna i 13 § var att uppdatera de områden hundar bör vara kopplade till. 
Eftersom Knivsta kommun vuxit var de tidigare kartområdena mindre än de nuvarande 
tätorterna. Gredelby hagar togs med i syfte att förenkla för kommuninvånare att veta 
vilka områden där hundar ska hållas kopplade. Inom Gredelby hagar har kommunen bett folk 
att hålla hundar kopplade sommartid då boskap betar i naturreservatet.  
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I det nya förslaget tas området bort i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Kopplingstvånget 
gäller därmed enbart markeringarna i den nya kartbilagan A, för tätorterna Knivsta och 
Alsike.   
  
Länsstyrelsen uppmärksammade också att den föreslagna formuleringen tycktes sakna ett 
eller flera ord. I det bifogade förslaget har meningen arbetats om för att tydliggöra dess 
innebörd. Formuleringen är hämtad från motsvarande bestämmelser i andra kommuners 
föreskrifter.   
  
Nytt förslag till 16 §   
  
Förtäring av alkohol  
Förslaget att införa ett förbud mot alkoholförtäring på allmän plats tillkom efter dialog med 
polismyndigheten och efter sommarens problem med ordningsstörningar på olika platser i 
kommunen. Eftersom naturreservatet ligger i anslutning till både Knivsta och Alsike tätort är 
det lätt för ungdomar att ta sig dit. Avsaknaden av ordningsbestämmelser försvårar polisens 
arbete. Länsstyrelsen upphävde paragrafen med samma motivering som 13 §, dvs. 
att Gredelby hagar ingick och att dessa bör regleras i naturreservatets ordningsföreskrifter. 
Knivsta kommun valde att inte överklaga.   
  
I sammanhanget noterar förvaltningen att polisens möjlighet att ingripa på allmän plats är 
kopplade till ordningslagen inte miljöbalken. Vidare noteras att det finns exempel på 
stadsnära naturreservat (t.ex. stadsskogen i Uppsala och delar av Djurgården i Stockholm) 
där lokala ordningsföreskrifter omfattar ett förbud mot alkoholförtäring. De 
ordningsföreskrifter som får meddelas utifrån miljöbalkens bestämmelser gäller skydd av 
naturområden och naturupplevelser. Det finns ingen direkt handledning i förarbetena 
till miljöbalken där ett förbud mot alkoholförtäring i naturreservat skulle kunna härledas till ett 
skydd av naturområden eller naturupplevelser. Förvaltningen konstaterar att det är oklart om 
ett förbud mot alkoholförtäring utifrån miljöbalken skulle vara möjligt, och om ett sådant skulle 
kunna uppfylla kommunens avsikt med att införa ett förbud mot alkoholförtäring.   
  
Förvaltningen har valt att inte vidta ytterligare åtgärder avseende den rättsliga osäkerheten 
kring naturreservaten utan föreslår därför samma lydelse som i september, med skillnaden 
att naturreservatet undantas i kartbilagan.   
  
Den nya 16 § förbjuder förtäring av alkohol med mer än 2,25 % volymprocent inom 
markerade områden i Alsike och Knivsta tätorter samt på skolgårdarna i Lagga och Husby-
Långhundra.   
  
Alkohol med mer än 2,25 % innebär förbud mot förtäring av folköl, starköl, vin och 
spritdrycker. Förbudet mot förtäring av alkohol gäller enbart på offentlig, eller därmed likställd 
plats inom markeringen enligt kartbilaga B. Offentlig eller därmed likställd plats innebär att 
det fortfarande är tillåtet att förtära alkohol på privata tomter. Förbudet gäller inte heller för 
tillåten utskänkning på allmän plats t.ex. på restauranger och pubar eller i samband med 
marknader eller festivaler där kommunen utfärdat särskilt tillstånd.   
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Rättning av § 12  
  
I det tidigare förslaget hänvisade 12 § till bestämmelserna i de efterföljande paragraferna 
”13-16”. Hänvisningen till 16 § var en redaktionell miss som inte uppmärksammats. 
Paragrafen har nu rättats för att gälla de avsedda paragraferna ”13-15”.  
  

  
Anmälan om ändringar till Länsstyrelsen  
Kommuner som fattar beslut om ändringar i sina lokala föreskrifter är skyldiga att anmäla 
dessa till Länsstyrelsen.   
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-12-15 
Förslag på reviderade allmänna lokala föreskrifter i Knivsta kommun 2020-12-08 
 
Beslutet ska skickas till 
Handläggaren  
Akten  
Länsstyrelsen i Uppsala län  
Kommunpolisen  
 

 
 
 
Daniel Lindqvist   
Kommundirektör 

 

Åsa Franzén  

Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

De nya kartbilagorna avseende förtäring av alkohol ingår skolgårdar. Personer under 18 år 
har inte rätt att dricka alkohol däremot ökar möjligheterna till att vidta åtgärder mot personer 
som förtär alkohol på dessa platser. Förbudet kan dessutom verka avskräckande. Beslutet 
påverkar barn indirekt och till liten utsträckning, men minskar risken att barn ser människor 
som dricker alkohol eller att glasflaskor eller burkar lämnas på dessa platser.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
En prövning av barnets bästa har inte gjorts då beslutet enbart indirekt påverkar 
barn. Bestämmelser kring förbud mot hundar på lekplatser och skolgårdar, samt regler som 
begränsar förtäring av alkohol på allmän plats syftar till att barn ska känna sig trygga och att 
ungdomar inte ska förtära alkohol.   

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Det finns inga kända 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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Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
för Knivsta kommun 

 
Antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2009 
Reviderade av kommunfullmäktige den 29 april 2010, § 36 
Reviderade av kommunfullmäktige den 27 april 2016, § 70  
Reviderade av kommunfullmäktige den 24 april 2019, § 50 
Reviderade av kommunfullmäktige den 23 september 2020, § 85 
Reviderade av kommunfullmäktige den XX … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Dokumenttyp:   Regler  
Diarienummer: KS-2021 
Beslutande av: Kommunfullmäktige  
Beslutsdatum:  XX månad 2021  
Giltighetstid:   Tills vidare   
Dokumentansvarig: Kanslichef  
 

Förslag 2020 - 12 - 08 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun  
 
Knivsta kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).  
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  
 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns 
i 3 kap. ordningslagen (1993:1617)  
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Knivsta kommun ska upprätthållas.  
 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges.  

 
3 § Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 

kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig 
plats:  
 

1. anläggningar för lek, idrott eller friluftsliv,  
2. järnvägsområde och inklusive perronger, 
3. skolgårdar, 
4. begravningsplatser, 
5. Gredelby hagar, Kungshamn-Morga, Pepparkaksudden, Solhagen och 

Trunsta träsk. 
6. Brunnbybadet, Edabadet, Margaretaviken och Särstabadet.  

 
Lastning av varor  
 

4 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som ansvarar för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter som t.ex. damm, spill eller dålig lukt.  
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar, utrymningsvägar, parkeringar för rörelsehindrad eller 
övriga anordningar som är till för att säkerställa tillgängligheten för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga blockeras eller så att räddningstjänstens 
arbete hindras. 
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Markarbeten 
 

5 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det 
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
Uppkomna olägenheter (t.ex. nedsmutsning), skall snarast åtgärdas.  
 
Grävtillstånd krävs för schakt i allmän platsmark inom detaljplanelagt område. I övriga 
fall krävs tillstånd från markägare och/eller väghållare.  
 

Störande buller  
 

6 § Verksamhet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, spontning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens 
tillstånd.  

 
Containrar 
 

7 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägaren eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  
 
För uppställning av container på offentlig plats, krävs oftast tillstånd av 
polismyndigheten samt på gatu- och vägmarksområde även utmärkning enligt 
trafikförordningen och vägmärkesförordningen. 
 
Öppen container måste stå minst 6 meter från vägg eller utskjutande tak.  
 

Markiser, flaggor och skyltar 
 

8 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så de skjuter ut på en lägre höjd än: 
 

1. 2,2 meter över en gångbana, 
2. 2,5 meter över en cykelbana, 
3. 4,5 meter över en körbana. 

 
Trafikanordningar får inte skymmas.  
 
Anordning som medger uppsättning av anslag kan kräva bygglov.  
 

Affischering  
 

9 § Affischer, banderoller, annonser eller andra anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på husväggar, broar, staket, stolpar eller liknande, som 
vetter mot offentlig plats.  

 
Tillstånd behövs inte: 
  

1. För näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som 
avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.  

2. För att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar, 
avsedda för detta ändamål (med detta avses inte bropelare eller annan 
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offentlig anläggningskonstruktion). Anordning som medger uppsättning av 
anslag kan kräva bygglov.  

 
Beträffande annonspelare, skyltar, vippskyltar och montrar regleras de genom 
ordningslagen 3 kap 1 § där offentlig plats, i detta fall trottoar och torg, inte får 
användas till annat ändamål än det de har upplåtits för utan tillstånd från 
polismyndigheten.  
 

Högtalarutrustning  
 

10 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.  

 
Camping  
 

11 § Camping är inte tillåten på offentliga och därmed jämställda platser.  
 
Hundar och katter 
 

12 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den 
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 13–15 §§. 
Bestämmelserna är dock inte tillämpliga för servicehundar för funktionshindrad 
person eller för tjänstehund.  
 

13 § Hund som vistas på offentlig eller därmed jämställd plats inom områden markerade i 
kartbilaga A ska hållas kopplad eller på annat sätt hållas under sådan tillsyn att den 
inte hoppar mot eller skadar någon. 

 
Hund ska även hållas kopplade på: 
 

1. idrottsplatser,  
2. motionsspår, 
3. plogade isbanor, 
4. begravningsplatser,  
5. hundbadplatser. 

 
14 § Hund får inte vistas på: 

  
1. lekplatser,  
2. skolgårdar, 
3. badplatser som jämställts med offentlig plats under tiden 1 maj – 30 

september, förutom vid uppmärkt angiven plats för hundbad vid 
i. Pepparkaksudden, 
ii. Margaretaviken, 
iii. Kungshamn-Morga. 

4. i offentliga lokaler. 
 

15 § Inom detaljplanelagt område skall föroreningar av hund och katt plockas upp på 
gator, vägar, gång- och cykelbanor, torg, parker, planteringar, gräsmattor som 
regelbundet sköts, anlagda lekplatser, bollplaner och motionsspår.  
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Förtäring av alkohol 
 

16 § Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volymprocent får inte förtäras på 
offentlig eller därmed likställd plats, annat än i samband med tillåten utskänkning, 
inom de områden som beskrivs i kartbilaga B.  

 
Fyrverkeri och pyrotekniska varor  
 

17 § All användning av pyrotekniska varor på offentlig plats kräver tillstånd av 
polismyndigheten.  
 
För övriga områden med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd vid alla tidpunkter 
utom nyårsafton, skärtorsdagen, påskafton och valborgsmässoafton från kl. 20.00 till 
kl. 01.00 därpå följande dag.  

 
Det är förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 200 meter från vård- och 
äldreboenden. 

 
Luftvapen  

 
18 § Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt motsvarande vapen får inte användas 

inom offentlig plats eller därmed jämställd plats.  
 
Ridning och skidspår  

 
19 § Ridning är inte tillåtet på: 

 
1. skolgårdar, 
2. kommunens skötta gräsytor, 
3. idrottsplatser,  
4. i motionsspår, 
5. Upplandsleden. 

 
Särskilt preparerade och märkta skidspår får inte nyttjas annat än för skidåkning.  
 

Adressnummerskyltar  
 

20 § Bebyggd fastighet som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med väl synlig 
adressnummerskylt.  

 

Avgift för att använda offentlig plats  
 

21 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.  

 

Överträdelse av lokala ordningsföreskrifter  
 

22 § Regler om straffrättslig påföljd och förverkande av egendom vid överträdelse av 
dessa lokala ordningsföreskrifter finns i ordningslagen. 
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Bilaga A 
 
13 § Koppling av hundar 
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Bilaga B 
 
16 § Förbud mot förtäring av alkohol 
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  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 7 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 26   Dnr: KS-2020/124 

Motion 2020:01 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) - Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Reservationer 
Lotta Wiström (L) anmäler en skriftlig reservation (protokollsbilaga 1).  
Pontus Lambert (KD) och Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Lotta Wiström (L), Lennart Lundberg (KNU) och Pontus Lamberg (KD) yrkar bifall till 
motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot yrkandet om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som vill bifalla arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA. 
De ledamöter som vill bifalla Lotta Wiströms m.fl. yrkande om att bifalla motionen röstar NEJ.  
Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Peter Evansson (S),Johan Helenius (SD), Thor 
Övrelid (M) och Claes Litsner (S) röstar JA. 
Lennart Lundberg (KNU), Pontus Lamberg (KD) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ. 
Med 6 JA-röster mot 3 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. I motionen yrkar 
Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden och 
utbildningsnämnden. Socialnämnden och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och 
båda nämnderna anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan hanteras inom 
ramen för det arbete som redan görs eller planeras.  
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  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 8 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Beslut från utbildningsnämnden § 94, 2020-12-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-11-23 
Beslut från socialnämnden § 84, 2020-09-10 
Socialnämndens tjänsteutlåtande 2020-07-06 
Motionen 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-20 

Diarienummer 
KS-2020/124 

   

 

Kommunstyrelsen 

Motion 2020:01 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) - 
Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. I motionen yrkar 
Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden och 
utbildningsnämnden. Socialnämnden och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och 
båda nämnderna anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan hanteras inom 
ramen för det arbete som redan görs eller planeras.  
 
Nämndernas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck  

Sammanfattning av socialnämndens yttrande 
Socialnämnden antog sitt yttrande den 10 september 2020, § 84.  

Socialnämndens styrdokument  Våld i nära relationer – mål och riktlinjer för socialnämndens 
arbete mot våld i nära relationer (SN-2016/55) antogs den 17 mars 2016 och inbegriper 
hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan handlingen skrevs har det dock skett förändringar i 
brottsbalken och Barnkonventionen har blivit svensk lag. Socialnämnden har påbörjat en 
revidering som ska vara klar den 31 december 2020. Nämnden arbetar för övrigt enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014: 4) där hedersrelaterat våld 
finns med. 

Socialnämnden anser att en separat handlingsplan som den som föreslås i motionen inte 
behövs då ett arbete med revidering av befintliga riktlinjer pågår. Däremot behövs ett fortsatt 
arbete med att tydliggöra målen och det systematiska förbättringsarbetet för allt arbete 
gällande våld i nära relationer. 

Sammanfattning av utbildningsnämndens yttrande  
Utbildningsnämnden antog sitt yttrande den 8 december 2020, § 94. 

Inom ramen för förskolan och skolans arbete utifrån skollagen, barnkonventionen och 
enheternas likabehandlingsarbete sker det ett kontinuerligt arbete med att såväl förebygga 
våld som att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa.  

Ett utvecklingsarbete kring ökat samarbete mellan socialtjänst och förskola/skola initierades 
under hösten 2020 med syftet att ytterligare stärka arbetet kring barns rättigheter och 
möjligheter att få tillgång till rätt insats vid rätt tillfälle. Arbetet sker inom ramen för den lokala 
tjänsteledningen HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg) där även Region Uppsala ingår. 
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Kommunledningskontoret har i samverkan med vård- och omsorgskontoret, 
utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret samt samhällsbyggnadskontoret arbetat fram 
ett förslag till policy för social hållbarhet och jämlik hälsa. Förslaget innehåller bland annat 
målområden som främjar goda och trygga boende-, och närmiljöer samt en bra start i livet, 
vilket förutsätter en barndom fri från våld. 

Utbildningsnämnden anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan hanteras 
inom ramen för ovanstående likabehandlingsplan, anmälningsrutinerna till socialtjänsten och 
policyn för social hållbarhet i stället för att hanteras inom ramen för en särskild 
handlingsplan. Att tydligt samla olika frågor av den här karaktären i en redan existerande 
struktur underlättar arbetet för respektive enhet inom nämndens verksamhetsområde samt 
den regelbundna uppföljningen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Utbildningskontoret avser även att genomföra en riktad utbildningsinsats till samtliga 
medarbetare under 2021. 

Gemensamma slutsatser efter nämndernas yttranden 
Både socialnämnden och utbildningsnämnden avråder från att lägga tid och resurser på att 
ta fram ytterligare en handlingsplan, utan anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck ryms inom dels den tvingande lagstiftning som finns, dels de befintliga rutinerna och 
styrdokumenten samt det planerade styrdokumentet för social hållbarhet. Revideringar av 
gällande rutiner och utbildningsinsatser pågår kontinuerligt. Förvaltningens sammanfattande 
förslag är därför att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Nämnderna har angett att förslaget att avslå motionen inte leder till några ekonomiska 
konsekvenser, men har också beskrivit en situation där kontoren redan arbetar med flera 
projekt, revideringar och nya styrdokument. Skulle kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen skulle arbetet med att ta fram en handlingsplan rymmas inom befintlig budget bara 
om förvaltningen nedprioriterar det arbete som redan pågår (t.ex. inte reviderar befintliga 
rutiner eller avstår från utbildningar). De ekonomiska konsekvenserna av detta är svåra att 
beräkna och någon djupare analys har inte gjorts.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalyser är gjorda i tjänsteutlåtandena från nämnderna.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Beslut från utbildningsnämnden § 94, 2020-12-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-11-23 
Beslut från socialnämnden § 84, 2020-09-10 
Socialnämndens tjänsteutlåtande 2020-07-06 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 

 

 

Åsa Franzén 

Kanslichef 
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  Utbildningsnämnden 

 
PROTOKOLL 11 (18)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 94   Dnr: UN-2020/74 
 

Svar på motion 2020:01 Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar yttrande daterat 2020-11-10 till kommunstyrelsen. 

Röstförklaring 
Anna Koskela Lundén (L) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilaga 5). 

Yrkanden 
Bengt-Ivar Fransson (M), Maria Fornemo (V), Johan Eskhult (C) och Niklas Björkegren (S) 
yrkar bifall till utsänt förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2020-02-12 anmäldes motionen Handlingsplan för hedersrelaterat 
våld och förtryck av Liberalerna. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen för 
yttrande till både socialnämnden och utbildningsnämnden då det rör båda nämnderna. I 
motionen yrkar Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en 
handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-10 
Motion 2020:1 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) – Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Chef elevhälsan 
Utbildningschef 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet i cirka fem minuter. 
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Hans Åhnberg 
Utbildningschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-23 

Diarienummer 
UN-2020/74 

   
 

Utbildningsnämnden 

Svar på motion 2020:01 Handlingsplan för hedersrelaterat våld och 
förtryck 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar yttrande daterat 2020-11-10 till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2020-02-12 anmäldes motionen Handlingsplan för hedersrelaterat 
våld och förtryck av Liberalerna. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen för 
yttrande till både Socialnämnden och Utbildningsnämnden då det rör båda nämnderna. I 
motionen yrkar Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en 
handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 
 
Bakgrund 
Liberalerna föreslår i sin motion daterad 2020-01-30 en handlingsplan för hedersrelaterat 
våld och förtryck i socialnämndens och utbildningsnämndens alla verksamheter. 
Utbildningsnämnden delar motionärernas uppfattning om att mäns våld mot kvinnor inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem. Såväl kunskap kring 
området för samtliga medarbetare som ett strukturerat arbete för att förebygga förekomsten 
av ovanstående är av största vikt. 
 
Inom ramen för förskolan och skolans arbete utifrån skollagen, barnkonventionen och 
enheternas likabehandlingsarbete sker ett kontinuerligt arbete med att såväl förebygga våld 
som att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Agenda 2030, vilken utgör en grund 
för nämndens arbete anger även den en tydlig inriktning för verksamheten. Det är varje 
enskild medarbetares skyldighet att se och följa varje barns mående. Likaså finns en 
självklar skyldighet att larma socialtjänsten vid misstanke om att något inte står rätt till. Ett 
utvecklingsarbete kring ökat samarbete mellan socialtjänst och förskola/skola är initierat 
under hösten 2020 och syftar till att ytterligare stärka arbetet kring barns rättigheter och 
möjligheter att få tillgång till rätt insats vid rätt tillfälle. Arbetet sker inom ramen för den lokala 
tjänsteledningen HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg) där även Region Uppsala ingår. 
 
Kommunledningskontoret har i samverkan med vård- och omsorgskontoret, 
utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret samt samhällsbyggnadskontoret arbetat fram 
ett förslag till policy för social hållbarhet och jämlik hälsa. Arbetsmaterialet innehåller 
målområden som bland annat innebär att Knivsta kommun främjar goda och trygga boende-, 
och närmiljöer samt en bra start i livet. Detta förutsätter till exempel en barndom fri från våld. 
 
Utbildningsnämnden anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan hanteras 
inom ramen för ovanstående likabehandlingsplan, anmälningsrutin till socialtjänsten och 
policy för social hållbarhet i stället för att hanteras inom ramen för en särskild handlingsplan. 
Att tydligt samla olika frågor av den här karaktären i en redan existerande struktur underlättar 
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såväl arbetet för respektive enhet inom nämndens verksamhetsområde som en regelbunden 
uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Utbildningskontoret avser även att genomföra en riktad utbildningsinsats till samtliga 
medarbetare under 2021. 
 
Socialnämnden har lämnat ett eget yttrande. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Denna tjänsteskrivelse leder inte till några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-10 
Motion 2020:1 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) – Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Chef elevhälsan 
Utbildningschef 
 

 
Hans Åhnberg 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Barn har rätt till en trygg och utvecklande uppväxt vilket bland annat innebär goda och trygga 
boende-, och närmiljöer samt en bra start i livet. Detta förutsätter till exempel en barndom fri 
från våld. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Inom ramen för förskolan och skolans arbete utifrån skollagen, barnkonventionen och 
enheternas likabehandlingsarbete sker ett kontinuerligt arbete med att såväl förebygga våld 
som att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Ruth Kusec-Fredriksson 
Tf enhetschef Råd och stöd 

Tjänsteskrivelse 
2020-07-06 

Diarienummer 
SN-2020/81 

   
 

Socialnämnden 

Motion 2020:01 Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar yttrande daterat 2020-07-06 till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2020-02-12 anmäldes motionen Handlingsplan för hedersrelaterat 
våld och förtryck av Liberalerna. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen för 
yttrande till både Socialnämnden och Utbildningsnämnden då det rör båda nämnderna. I 
motionen yrkar Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en 
handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden fastställde 2016-03-17 Våld i nära relationer – mål och riktlinjer för 
socialnämndens arbete mot våld i nära relationer, diarienr SN-2016/55. Handlingen 
inbegriper hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan handlingen skrevs har det dock tillkommit 
förändringar i brottsbalken och Barnkonventionen har blivit svensk lag. Det finns alltså ett 
behov av att revidera socialnämndens mål och riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer. 
Socialnämnden har påbörjat revideringen som görs i samarbete med kommunkontorets 
policyarbete för social hållbarhet och jämlik hälsa. Revideringen ska vara klar den 31 
december 2020. Socialnämnden arbetar enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2014: 4) där hedersrelaterat våld finns med.  
 
Liberalerna föreslår en handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck i socialnämndens 
alla verksamheter. Socialnämnden anser att en sådan separat handlingsplan inte behövs då 
ett arbete med revidering av befintliga riktlinjer pågår. Det behövs dock ett fortsatt arbete 
med att tydliggöra målen och det systematiska förbättringsarbetet för allt arbete gällande 
våld i nära relationer. 
 
Kommunledningskontoret har i samverkan med vård- och omsorgskontoret, 
utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret samt samhällsbyggnadskontoret arbetat fram 
ett förslag till policy för social hållbarhet och jämlik hälsa. Arbetsmaterialet innehåller 
målområden som bland annat innebär Knivsta kommun främjar goda och trygga boende-, 
och närmiljöer samt en bra start i livet. Detta förutsätter till exempel en barndom fri från våld.  
 
Utbildningsnämnden kommer att lämna ett eget yttrande. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Denna tjänsteskrivelse leder inte till några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-07-06 
Motion 2020:1 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) – Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ruth Fredriksson 
Anna-Lena Persbacke 
Ida Larsson 
Marja Hedin 
Socialchef Catrin Josephson 
 
 
 

Catrin Josephson 

Socialchef 
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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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2020-01-30 

Motion  

Handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 

 

Liberalerna i Knivsta vill säkerställa att det finns en kommungemensam 

handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK som skapar 

trygghet för de eller dem som är utsatta, d.v.s. barn, ungdomar och 

vuxna. 

 

Detta tydliggör för befolkningen, förvaltningen och tjänstemän samt all 

berörd personal hur vi arbetar på ett systematiskt sätt och samverkar i 

dessa frågor för att förebygga och skydda samt agera i de akuta fall som 

sker. 

 

Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är ett 

allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt 

lidande för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen genomför en 

samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat 

våld och förtryck. Regeringen arbetar för att mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra och att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt 
till kroppslig integritet.  

Det är viktigt och en självklarhet att vi också i Knivsta ska ha en tydlig 

handlingsplan för att förebygga och hantera hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 

Vi vill därför att det upprättas ett kommungemensamt policydokument 

samt en handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK för 
all verksamhet inom Socialnämnden och Utbildningsnämnden. 

 

Lotta Wiström 

Anna Koskela-Lundén 

Liberalerna Knivsta 
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PRESIDIEFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Diarienummer 
KS-2021/184 

 2021-03-08  
 

Kommunfullmäktige 

Tillsättande av kommunfullmäktigeberedning för revidering av 
ersättningsreglementet  
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning med syftet att under 2021 
överväga förändringar i omställningsavtalet OPF-KL samt att se över eventuella 
förändringar i ersättningsreglementet att gälla från och med 2023-01-01. Beredningens 
arbete omfattar inte översyn av organisationen. 

2. Beredningens slutrapport ska presenteras för kommunfullmäktige på fullmäktiges första 
sammanträde år 2022.  

3. Varje parti som är representerat i kommunfullmäktige kan nominera en ledamot till 
beredningen.  

4. Beredningen ska ha en sammanlagd total maximal sammanträdestid motsvarande 30 
timmar.  

5. Beredningen kan använda maximalt 30 timmar stöd från förvaltningen.  
6. Sammankallande ledamot i beredningen får ytterligare maximalt 10 timmar för att 

sammanställa förslag och eftersöka nödvändig information för beredningens arbete. 
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att finansiera beredningens arbete. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 3 kapitlet 2 § i kommunallagen får kommunfullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar 
för att bereda ett särskilt ärende eller en särskild grupp av ärenden. Knivsta 
kommunfullmäktige tillsätter normalt en fullmäktigeberedning för att se över 
ersättningsreglementet inför nästa mandatperiod. 
 
Underlag för beslut 
Presidieförslag 2021-03-08 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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