
 

 
 

 

   Kallelse 
   2019-03-01 
    
   

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
 
Tid: Måndag 11 mars 2019, kl. 13.00 
  
 
Plats: Kvallsta, Kommunhuset 
 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till 
eva.paulsrud@knivsta.se och anmäla förhinder. 
 
DAGORDNING 

 
1. Upprop 
 
2. Justering av nämndprotokoll  
 
Förslag: senast måndag 25 mars 2019 av ordförande och justerare 
 
3. Godkännande av dagordning 
 
4.  Informationsärenden 
 

a. Information om DP Alsike Nord etapp 2, dialog 2 (Garbriella Garpefjäll) 
b. Information ”Förändring det enda beständiga Varför? Vad? Hur?” (Boo Östberg) 
c. Information om stängning av plankorsning (Kristofer Kvarnström)  
 

5. Anmälan av delegationsbeslut 
 

- Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2019-01-01—2019-02-28 
- Förteckning över delegationsbeslut, gräv och TA, 2019-01-01—2019-02-28 
- Förteckning över delegationsbeslut trafikverket, tunga transporter, 2019-01-01—

2019-02-28 
- Delegationsbeslut ersättning för deltagande i workshop 4 februari 2019 (dnr SUN-

2019/105)  
 
 
6. Inrättande av utökad presidieberedning med arbetsrutiner 

SUN-2019/100 
 
Ordförandeförslag 2019-02-05 
Arbetsrutiner, utkast 2019-02-05  BORDLAGT VID SUN 2019-02-11 
 

 
7. Val av ytterligare ledamöter till den utökade presidieberedningen 

SUN-2019/101 
 
PM 2019-02-08   BORDLAGT VID SUN 2019-02-11 

mailto:eva.paulsrud@knivsta.se


 
 

 
 

 
8. Inrättande av Knivsta kommuns naturvård- och friluftsråd 

SUN-2018/311 
 
Tjänsteskrivelse 2019-02-25 
Arbetsordning 
 
Handläggare Carin von Köhler 
 

9. Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel 
SUN-2018/108 
 
Tjänsteskrivelse 2019-02-12 
Projektbudget 2018-01-25 
 
Handläggare Tomas Colm 
 

10. Principer insamlingstjänster 
 SUN-2019/38 
 
Tjänsteskrivelse 2019-02-14 
Insamlingstjänster 2019-02-18 
 
Handläggare Tomas Colm 
 

11. Uppföljning av samarbetet mellan kommunens planerare och Roslagsvatten 
SUN-2018/608 
 
Tjänsteskrivelse 2019-02-18 
Rapport 2019-02-20 
 
Handläggare Anna Eriksson 
 

12. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2018 
SUN-2019/7 
 
Tjänsteskrivelse 2019-02-12 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019-02-26            OMEDELBAR JUSTERING 
 
Handläggare Emma Lundbergh och Edvin Johansson 
 
 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
Thor Övrelid, ordförande 



BAB Rapport 1.8

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2019-01-01 Till: 2019-01-31 Utskrift: 2019-02-01

Diarienummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2018-059 Bifall 2019-01-17 Annika Rönnberg 2 000 kr

BAB 2018-063 Bifall 2019-01-18 Annika Rönnberg 1 240 kr

BAB 2018-067 Bifall 2019-01-14 Annika Rönnberg 6 349 kr

BAB 2018-068 Bifall 2019-01-10 Annika Rönnberg 6 881 kr

BAB 2018-069 Bifall 2019-01-18 Annika Rönnberg 24 938 kr

BAB 2018-070 Avskrivet 2019-01-28 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2018-071 Avskrivet 2019-01-25 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2018-072 Bifall 2019-01-10 Annika Rönnberg 11 263 kr

BAB 2018-073 Bifall 2019-01-10 Annika Rönnberg 575 kr

BAB 2018-075 Avslag 2019-01-29 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2019-001 Bifall 2019-01-11 Annika Rönnberg 4 370 kr

Summa: 57 616 kr

* = Ärendet avser återställningsbidrag



BAB Rapport 1.8

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2019-02-01 Till: 2019-02-28 Utskrift: 2019-03-01

Diarienummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2018-052 Bifall 2019-02-11 Annika Rönnberg 29 329 kr

BAB 2018-054 Avskrivet 2019-02-11 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2018-056 Bifall 2019-02-04 Annika Rönnberg 22 438 kr

BAB 2018-065 Bifall 2019-02-21 Annika Rönnberg 32 116 kr

BAB 2018-074 Bifall 2019-02-01 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2018-076 Bifall 2019-02-20 Annika Rönnberg -  519 kr

BAB 2019-002 Bifall 2019-02-06 Annika Rönnberg 4 354 kr

BAB 2019-004 Bifall 2019-02-22 Annika Rönnberg 6 156 kr

BAB 2019-005 Bifall 2019-02-11 Annika Rönnberg 5 875 kr

BAB 2019-006 Bifall 2019-02-08 Annika Rönnberg 5 438 kr

BAB 2019-007 Avskrivet 2019-02-22 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2019-008 Bifall 2019-02-01 Annika Rönnberg 10 404 kr

BAB 2019-016 Bifall 2019-02-27 Annika Rönnberg 5 438 kr

BAB 2019-019 Avslag 2019-02-26 Annika Rönnberg 0 kr

Summa: 121 029 kr

* = Ärendet avser återställningsbidrag









 
 

Thor Övrelid Ordförandens förslag Diarienummer 
Samhällsutvecklingsnämndens Datum SUN-2019/100 
ordförande 2019-02-05   
    
 
 
 

   Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
Inrättande av utökad presidieberedning med arbetsrutiner 
SUN-2019/100 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
  
att inrätta en utökad presidieberedning med arbetsrutiner enligt förslag 2019-02-05. 
 
 
 
 
 
Thor Övrelid (M) 
  
 
 



 
 

Överenskomna på samhällsutvecklingsnämndens sammanträde XXXXX FÖRSLAG 2019-
02-05 

Arbetsrutiner för samhällsutvecklingsnämndens utökade 
presidieberedning  
 
Samhällsutvecklingsnämndens utökade presidieberedning består av nämndens presidium 
samt två andra personer från nämnden, varav en från den etablerade majoriteten och en från 
oppositionspartierna. Beredningen kan enligt lag inte ges någon beslutanderätt.  
 
Syftet med beredningens är att ge företrädare för de politiska partierna i nämnden möjlighet 
att innan nämndens sammanträde se den dagordning ordföranden har fastställt och avser att 
bifoga kallelsen samt de handlingar som utgör underlag för ärendena. Med utgångspunkt 
från detta kan de förtroendevalda i beredningen ställa frågor och väcka diskussioner och på 
det viset klargöra om ytterligare information behövs (t.ex. föredragningar i ärenden på 
nämndens sammanträden).   
 
Samhällsutvecklingsnämndens ordförande leder beredningens möte. Beredningens möten 
bokas via automatiska mötesbokningar genom nämndsekreteraren.  
 
Samhällsbyggnadschefen deltar också på beredningsmötena. Vid behov kallas andra 
tjänstepersoner till beredningens möte, i samråd med samhällsbyggnadschefen.  
 
Dagordningen och underlagen till ärendena skickas ut till beredningen minst 4 dagar innan 
beredningens möte.  
 
Dag och tid för beredningens möte bestäms normalt i samband med att nämnden beslutar 
om sina sammanträdestider för året, men kan vid behov justeras av ordföranden.  
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Handläggare PM Diarienummer 
Eva Paulsrud Datum SUN-2019/101 
nämndsekreterare 2019-02-08  
    
 
 
 

   Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
Val av ytterligare ledamöter till den utökade presidieberedningen  
 
 
Beslutsformulering  
 
I ett valärende kan inte förvaltningen lämna ett förslag till beslut och det brukar ofta saknas 
skriftliga underlag. Istället nomineras personer på mötet. Finns olika personer nominerade till 
en plats kommer val ske genom sluten omröstning.  
 
Med beaktande av att vissa platser genom de antagna arbetsrutinerna redan är fördelade 
kommer beslutet att se ut på följande vis, såvida inget i de grundläggande förutsättningarna 
förändras:  
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
 
att till den utökade presidiberedningen välja 
 
Thor Övrelid (M), ordförande 
Jacob Risberg (MP), 1:e vice ordförande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande 
Ledamot från majoriteten (nomineras på sammanträdet) 
Ledamot från oppositionen (nomineras på sammanträdet).  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Carin von Köhler Datum SUN-2018/311 
Natur- och vattenvårdare 2019-02-25  
   
 
 

Samhällsutvecklingsnämnden 
 

Inrättande av Knivsta kommuns naturvårds- och friluftsråd 
SUN-2018/311 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att 
 
inrätta ett naturvårds- och friluftsråd för Knivsta kommun,  
 
ge förvaltningen i uppdrag att, i enlighet med föreslagen arbetsordning, bjuda in till ett 
Naturvårds- och friluftsråd för Knivsta kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag för inrättande av, och arbetsordning för, ett Naturvårds- och friluftsråd tagits fram. 
Park- och naturenheten på Samhällsbyggnadskontoret föreslås vara ansvariga för 
upprätthållande av Naturvårds- och friluftsrådets funktion. Rådets verksamhet ska 
rapporteras till lämplig nämnd efter varje sammanträdestillfälle.  
 
Bakgrund 
 
2017 inkom Kenneth Gunnar från Knivsta Nu med en motion rörande att inrätta ett 
naturvårdsråd med säte för de rena natur- och friluftslivsföreningarna. Rådet skulle ha till 
uppgift att vara ett dialog- och remissorgan som kontinuerligt informeras när ny mark 
planeras att tas i anspråk.  
 
I mars 2018 fastslog förvaltningen att den såg positivt på ett bildande av ett naturvårdsråd 
eftersom det skulle kunna förbättra kvaliteten på naturvårdsarbetet och på kommunens 
kommunikation med invånarna i dessa frågor. Förvaltningen föreslog att Kommunfullmäktige 
skulle ge förvaltningen i uppdrag att utreda formerna för ett naturvårdsråd i Knivsta kommun.  
 
Omvärldsbevakning 
 
Som ett led i arbetet med att utreda formerna för ett naturvårdsråd har sju kommuner med 
erfarenhet av dylika naturvårdsråd rådfrågats. Det kan konstateras att formerna för 
naturvårdsråd varierar väldigt i olika kommuner, liksom rådens funktion och ansvarsområde. 
I och med att naturvårds- och friluftsfrågor är förankrade i varandra, omfattar oftast 
naturvårdsrådets uppdragsområde friluftslivet liksom naturvården. Större kommuners 
naturvårdsråd sammanträder upp till så ofta som sju gånger om året, medan kommuner i 
samma storleksordning som Knivsta har ett par sammanträden per år. Trenden verkar också 
vara att de större kommunerna har en politiskt tillsatt styrelse i rådet, medan de mindre 
kommunernas råd drivs helt och hållet av tjänstepersoner. Det enda beslutande mandat som 
de tillfrågade råden har haft, har gällt utdelande av ett naturvårdspris. Kommunala 
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förvaltningar blir ofta kontaktade av ideella organisationer som vill rådgöra med kommunen 
om dess framtida utveckling. Ett Naturvårds- och friluftsråd möjliggör för en mer demokratisk 
samverkan med det kommunala föreningslivet, gör samverkansprocessen mer öppen och 
uppföljningsbar.  
  
 
Knivsta föreningsråd, som representerar Scouterna, Långhundra IF, KOJK, Friluftsfrämjandet 
Knivsta, Friluftsfrämjandet Långhundra, Eda lägergårdsförening och Vassunda IF, och 
Omställningsgruppen har visat intresse för att delta i ett Naturvårds- och friluftsråd som drivs 
av kommunen.  
 
Föreslagen arbetsordning 
I vissa kommuner leds naturvårdsrådet av en politiskt tillsatt styrgrupp, även om det sällan 
har något beslutande mandat. Detta innebär merkostnader i form av arvode för 
förtroendevalda, och en mer reglerad arbetsordning vilket leder till större administrativa krav 
på tjänstemannaorganisationen.  
Förvaltningen föreslår därför en mer informell arbetsordning, där Naturvårds- och friluftsrådet 
fungerar som en plattform för dialogarbete och informationsutbyte mellan de olika 
deltagarorganisationerna och kommunen. Naturvårds- och friluftsrådet blir också ett 
samrådsorgan i implementeringen av kommunens Grönstrukturplan. I ett första skede bjuds 
samtliga kända intresseorganisationer in till ett sammanträde, och de organisationer som är 
intresserade av att delta är välkomna. En utvärdering av Naturvårds- och friluftsrådets arbete 
sker i samband med återrapportering till nämnd från varje sammanträdestillfälle.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Ett naturvårdsråd förväntas inte fördyra förvaltningens arbete med naturvårdsfrågorna. 
Arbetssätten kan istället effektiviseras och därmed bli billigare.  
 
Barnkonsekvensanalys 
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Besluten ska expedieras till: 
Akten 
Motionären 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Park- och naturchef 
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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? 

Barn är aktiva ”konsumenter” av natur och grönområden i tätorterna. Både inom de 
pedagogiska verksamheterna, inom föreningslivet och spontant på sin fritid. Därför har barn 
mycket att vinna på att kommunen har goda kunskaper om sina naturområden. 

 
 
 

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 



 
 

 
 

 

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 

 

 

Arbetsordning fo r Knivsta kommuns naturva rds- 
och friluftsra d (NFR) 
 

Uppdrag 
Knivsta kommuns naturvårds- och friluftsråd (NFR) ska verka för att förbättra naturvården 

och möjligheterna till friluftsliv inom Knivsta kommun. 

NFR är ett organ för dialog, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 

företrädare för naturvårds-, kulturvårds- och friluftslivsorganisationer i Knivsta kommun. 

Med detta menas skötsel och förvaltning av kommunal mark, fysisk planering som på ett 

påtagligt vis påverkar befintliga naturområden och områden som nyttjas för 

friluftslivsaktiviteter.  

NFR ska verka för att kommunen bedriver en god naturvård inom eget 

naturmarkinnehav och tillgängliggör tätortsnära natur.  

NFR ska även verka för att kommunen ska beakta kulturmiljövärden i förekommande fall. 

NFR har en rådgivande funktion. 

Ansvar för NFRs organisation och ligger hos Park- och naturenheten på Samhällsbyggnads- 

kontoret i Knivsta kommun.  

 

Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen 
Deltagande tjänstepersoner i NFR återrapporterar till relevant nämnd och/eller 

kommunstyrelsen om NFR:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. 

Arbetsformer 
Tidpunkt för sammanträden 

Rådet sammanträder minst två gånger per kalenderår. Representant från kommunen beslutar 

om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar deltagarorganisationer dessa inför 

varje kalenderår. Extra sammanträden kan hållas om en majoritet av rådets 

deltagarorganisationer begär det, och i mån av tid. 

 
Kallelse  

Representant från kommunen ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds 

till rådets deltagarorganisationer senast sex veckodagar före sammanträde. 

Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden 

som berör rådets uppdragsområde. 

NFR:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av NFR. 
 

 

 

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


 
 

 
 

 

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 

 

Sammansättning 

NFR består av deltagare från  partipolitiskt obundna, ideella natur-, kulturvårds- och/eller 

friluftslivsorganisationer med verksamhet inom Knivsta kommun, och relevanta 

representanter från kommunens tjänstemannaorganisation.  

Respektive organisation representeras av en till två deltagare. 

Rådet ska söka uppnå största möjliga bredd bland organisationerna som representeras i NFR. 

 

Ordföranden 

NFR har ett roterande ordförandeskap, där ordförandeskapet tilldelasvid varje 

sammanträdestillfälle, efter deltagarorganisationernas bokstavsordning.  

 

Mötesanteckningar 

Vid rådets sammanträden ska mötesanteckningar föras. Av mötesanteckningarna 

ska det framgå vilka deltagande representanter för ideella organisationer, tjänstepersoner och  

andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet. 

Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande representant 

från natur-, kulturvårds- och/eller friluftslivsorganisation, som utses vid varje 

sammanträde.  

Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga 

deltagare. Tjänstemannarepresentant ansvarar för att mötesanteckningarna diarieförs. 

 

Datum för arbetsordningens ikraftträdande: 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Tomas Colm Datum SUN 2019/108 
Avfallschef 2019-02-12   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden   
 
 

Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel 
SUN 2019/108 

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

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

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har möjlighet att omfördela investeringsmedel vid behov. 

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

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Beslutet gäller utökade investeringsmedel för en ureahygieniseringsanläggning. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

 
 

 
 
 

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



 
 

 
 

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



 
 

 
 

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



 
 

 
 

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

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

   SUMMA 562 500 
 
I priset för förbehandlingsanläggningen ingår: 

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

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

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

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

Övriga kostnader 
Nedan följder en uppskattning av projektets övriga kostnader:  

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



 
 

 
 

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

   
Totalt: ca 320 000 kr. 

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

• 1 580 000 kr söks som LOVA-bidrag 
• 1 580 000 kr finansieras av Knivsta kommun 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Tomas Colm Datum SUN-2019/38 
Avfallschef 2019-02-14   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Principer insamlingstjänster 
SUN-2019/38 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
 
att  

anta förslag till principer för tjänster och taxa vilka utgör en grund för kommande arbete med 
framtagande av upphandlingsdokument i upphandlingen av avfallshämtning samt för 
kommande avfallstaxa och avfallsföreskrifter: 

 
Sammanfattning  
Genomförande av den samordnade upphandlingen och införande av nytt insamlingssystem 
medför att ny taxa och nya avfallsföreskrifter behöver tas fram i respektive kommun och 
beslutas politiskt. Målet föreslås vara att fyrfackskärl är huvudsystem för insamling från villor, 
fritidshus, mindre verksamheter samt flerbostadshus med ett mindre antal lägenheter, vilket 
innebär att så många av dessa hämtställen som möjligt ska använda fyrfackskärl för 
insamling av mat- och restavfall, förpackningar av papper, plast, färgat glas, ofärgat glas och 
metall samt returpapper. 

Efter att avtal har tecknats med ny gemensam entreprenör kommer taxan att utformas lokalt i 
varje enskild kommun. Anslutningsgraden, hur stor andel av hushållen som valt en viss 
tjänst, till olika tjänster i ett insamlingssystem påverkas av vilka abonnemangsalternativ som 
kommunen erbjuder hushållen samt styrningen i avfallstaxan. För att nå målet att fyrfackskärl 
är huvudsystem för insamling från enskilda hämtställen behöver kommunernas taxor följa 
vissa gemensamma principer, se bilaga Insamlingstjänster 

Principer för taxa och tjänster behövs också för att insamlingen, inom ramen för den 
samordnade upphandlingen, ska ske effektivt och för att inte enskilda kommuner ska riskera att 
införa upplägg och tjänster som blir kostnadsdrivande för entreprenaden som helhet. 

Principerna ligger till grund för mängdförteckningen i upphandlingen av avfallshämtning och 
beskrivningen av de olika tjänsterna.  

 
Bakgrund 
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner förbereder genomförandet av 
samordnad upphandling avseende bostadsnära insamlingssystem för hushållsavfall. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper kommer att innebära 
ökade insamlingskostnader. En samordnad upphandling av avfallshämtningen medför bland 
annat ett större underlag för entreprenören med avseende på logistikplanering, nyttjande av 
fordon och andra stordriftsfördelar vilket begränsar den förväntade kostnadsökningen. 
Förbättrad sortering medför minskade behandlingskostnader. 

 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Avfallschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej  

 
Förklara oavsett svar. 

 
Barn berörs inte av uppdraget, hämtning hushållsavfall 

 
 

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 



 

 
Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB   •   Kopparbergsvägen 8   •   722 13 Västerås 
Telefon: 076-767 16 04   •   E-post: info@milav.se 
Org.nr: 556864-6870   •   Bankgiro: 803-3128 

www.milav.se 

INSAMLINGSTJÄNSTER 

 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner 
18 februari 2019 
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http://www.milav.se/
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Omslagsillustration: Preben Carlsson, Windh & Co AB. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
Utredningen bygger på diskussioner om vilka insamlingstjänster som ska 
erbjudas innefattande hämtningsintervall, kärlstorlekar, 
abonnemangsalternativ och typer av insamlingssystem. Resultatet av 
utredningen blir en överenskommelse mellan Håbo, Knivsta, Sigtuna och 
Upplands-Bro kommuner om vilka principer vid utformande av tjänster och 
taxa som ska gälla under nästa avtalsperiod (start 2020-10-16). Utredningen 
belyser också vilka lokala anpassningar och val som kan göras i respektive 
kommuns taxa. 

Utredningen ligger till grund för mängdförteckningen i 
insamlingsupphandlingen. 

1.2 Förutsättningar och avgränsningar 
Kommunerna bör sträva efter att varje område ska få sin ”bästa 
avfallslösning”. Det betyder att ett områdes karaktär styr mer än 
bebyggelsetypen om det bör vara enskilda eller gemensamma hämtställen.  

Utredningen innefattar inte lösningar på samtliga besvärliga hämtställen 
som finns i kommunerna redan idag. För områden i kommunerna där en 
annan insamlingslösning bör ordnas, behöver en bedömning göras av 
respektive kommun om huruvida det är möjligt och till när.   

1.2.1 Enskilda hämtställen  
Med enskilda hämtställen menas i denna utredning hämtställen med kärl 
som enbart används för det egna hushållet. Det innefattar även: 

• Villahushåll som delar kärl med en granne  

• Fritidshus som delar kärl med en granne 

• Mindre verksamheter (i synnerhet på landsbygd) som idag har ett 
abonnemang motsvarande villahushåll  

• Flerbostadshus med ett mindre antal lägenheter, under förutsättning 
att avfallsmängden bedöms kunna hanteras inom samma 
insamlingssystem som för villahushåll. 

1.2.2 Områden med gemensamt hämtställe  
Områden med gemensamt hämtställe innefattar bebyggelse där flera hushåll 
lämnar avfall till ett gemensamt hämtställe. Bebyggelsen kan exempelvis 
bestå av flerbostadshus, mindre verksamheter, kedjehus/radhus och 
villahushåll i de fall där det anses lämpligt. 
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2 Fysiska förutsättningar för enskild eller gemensam 
hämtning 

2.1 Nuläge - typ av hämtning 
Samtliga kommuner (Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro) erbjuder 
idag mat- och restavfallsinsamling i separata kärl. Matavfallsinsamlingen är 
obligatorisk i Håbo och Knivsta och frivillig i Sigtuna och Upplands-Bro. 

De behållartyper som förekommer i kommunerna är, förutom kärl, 
krantömda behållare, vippcontainrar, lyftdumpercontainrar, 
frontlastartömda containrar och lastväxlarcontainrar.  

2.2 Framtid - typ av hämtning 
För enskilda hämtställen så ersätts den nuvarande avfallslösning med två 
fyrfackskärl för fastighetsnära insamling av totalt åtta fraktioner; mat- och 
restavfall, förpackningar av papper, plast, färgat glas, ofärgat glas och metall 
samt returpapper. 

För lägenheter i större flerbostadshus, större verksamheter och där ett större 
antal villahushåll skapar en gemensamhetslösning sker insamling av mat- 
och restavfall i separata kärl. Kommunen bör förespråka fastighetsnära 
insamling av förpackningar och returpapper även från dessa hämtställen. I 
planeringsprocessen inför exploatering ska yta tillgodoses även för dessa 
fraktioner. I regionen finns idag privata aktörer som erbjuder insamling av 
förpackningar och returpapper från flerbostadshus, verksamheter och 
gemensamhetslösningar i de fyra kommunerna och fastighetsnära insamling 
är redan idag väl utbyggt. Därför föreslås inte kommunerna erbjuda 
insamlingstjänster för förpackningar och returpapper i separata kärl, genom 
sin upphandlade entreprenör, utan i dessa fall istället hänvisa till 
marknaden. 

Där det är lämpligt föreslås insamling av mat- och restavfall kunna ske i 
krantömda markplacerade behållare eller underjordsbehållare.  

Entreprenören ska kunna tillhandahålla containrar. För att minimera antalet 
typer av specialfordon som behövs inom regionen för att hantera 
containrarna föreslås att antalet typer av containrar som entreprenören ska 
kunna erbjuda begränsas, men med bibehållen service vid insamling: 

• Frontlastarcontainrar byts till vippcontainrar 
Frontlastarcontainrar finns några enstaka i Håbo och Upplands-Bro, 
dessa byts ut till vippcontainer.  

• Lyftdumpercontainer byts mot lastväxlarcontainrar 
Lyftdumpercontainer finns ett fåtal för grovavfall och ev. någon för 
insamling av matavfall så långt som möjligt. 
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• Vippcontainer behålls 
Vippcontainer töms med en baklastande enfackad sopbil utrustad 
med vinsch. Fordonstypen är flexibel då den även kan användas till 
tömning av kärl. Containertypen föreslås bli kvar. Utsättning och 
intag av containern sker sällan eftersom insamling sker på plats. Vid 
utsättning eller intag kan flakbil med kran, lyftdumperbil eller 
lastväxlarbil med kran (containern ställs då inuti ett lastväxlarflak) 
användas. För dessa sällantillfällen kan entreprenören köpa in 
tjänsten och måste inte ha en egen. 

• Lastväxlarcontainer behålls 
Lastväxlarcontainrar kan erbjudas till stora verksamheter där stora 
mängder av matavfall och restavfall uppkommer (exempelvis Arlanda 
flygplats). Containertypen föreslås bli kvar. Lastväxlarcontainrar 
finns både i utformning som är låg och hög och passar bra även för 
insamling av grovavfall och trädgårdsavfall. 

Om en lösning med matavfall till tank skulle införas i någon av kommunerna 
så bör tömningen av det hanteras inom entreprenaden för slam där 
sugbilsfordon är den huvudsakliga fordonstypen. Om det sker inom 
pågående entreprenad får förhandling ske om hur det ska gå till och till vilket 
pris det kan ske. 

Insamling av slam och insamling av farligt avfall upphandlas inte inom 
denna upphandling. 

3 Förslag till tjänster  
3.1 Syfte och mål 
De nya förordningarna om producentansvar för förpackningar och 
returpapper gör gällande att samtliga bostadsfastigheter ska ha tillgång till 
bostadsnära (fastighetsnära) eller kvartersnära insamling från 1 april 2025, 
undantaget fastigheter som avböjer av särskilda skäl.  

Genom att införa fyrfackssystemet som huvudsystem och taxestyrning för 
hög anslutningsgrad är kommunerna väl förberedda för att bidra till att 
uppfylla kommande krav avseende tillgång till bostadsnära eller kvartersnära 
insamling. Kommunernas initiativ säkerställer också en hög grad av 
samordning mellan insamlingen av mat- och restavfall respektive 
förpackningar och returpapper samt att den lösning som väljs blir 
kostnadseffektiv och i övrigt anpassad efter lokala förutsättningar. 

Insamlingen av förpackningar och returpapper i fyrfackskärl kommer att 
utföras i samverkan med producenterna genom att kommunerna tecknar 
avtal med dessa, t.ex. med FTI. I avtalet regleras ersättning från 
producenterna till kommunerna för insamlingen. 
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Införande av nytt insamlingssystem innebär att ny taxa och nya 
avfallsföreskrifter behöver tas fram i respektive kommun och beslutas 
politiskt.  

Målet med upphandlingen, ny taxa och nya föreskrifter är att så många 
enskilda hämtställen som möjligt ska använda fyrfackskärl för insamling av 
mat- och restavfall, förpackningar av papper, plast, färgat glas, ofärgat glas 
och metall samt returpapper. 

Taxan kommer utformas lokalt i varje enskild kommun och möjlighet till 
lokal anpassning kommer att finnas. För att nå målet att fyrfackskärl är 
huvudsystem för insamling från enskilda hämtställen behöver de enskilda 
kommunernas taxor följa vissa principer.  

3.2 Principer för taxestyrning 
I följande kapitel redovisas principer för taxestyrning och förslag till tjänster 
för insamling. Kapitlet utgör en grund och ett förarbete inför kommande 
arbete med ny taxa och reviderade föreskrifter. I kapitlet redovisas också de 
val som de enskilda kommunerna kan göra avseende tjänster och taxa och vad 
som behöver vara samma i alla kommuner. 

3.2.1 Enskilda hämtställen 
Principer för tjänster och taxa 
Följande principer behöver gälla för att insamlingen ska ske effektivt och för 
att inte enskilda kommuner ska riskera att införa upplägg och tjänster som 
blir kostnadsdrivande.  

• Taxestyrning för hög anslutningsgrad till systemet med 2 st 370 l 
fyrfackskärl för insamling av 8 fraktioner  
För att maximera mängden material som sorteras ut och samlas in till 
återvinning och för att kunna bygga upp en god logistik och 
kostnadseffektiv insamling krävs en hög anslutningsgrad till 
fyrfackssystemet. För enskilda hämtställen ska avgifterna för 
fyrfackssystemet vara fördelaktigt satta gentemot andra tjänster.  

• Samma kärlindelning i fyrfackskärlen 
För att skapa en effektiv insamlingslogistik där avfallet kan samlas in 
över kommungränserna krävs att alla kommunerna har samma 
fackindelning för de olika fraktionerna, se Figur 1. Detta är en 
grundläggande förutsättning för en gemensam upphandling.  
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Föreslagen fackindelning i fyrfackssystemet bygger på att matavfall 
och restavfall samlas in i facken i kärlet (ej insatsbehållare), i det kärl 
som töms varannan vecka. Denna fackindelning föreslås för att göra 
det möjligt att tömma vanliga kärl för restavfall och matavfall med 
samma fordon, d.v.s. i fyrfacksfordonets två nedre fack och därmed 
minska transportarbetet för att tömma det fåtal vanliga kärl som kan 
finnas på insamlingsrutten, se Figur 2.  

 

 
Figur 2  T.v. tömning av ett fyrfackskärl. T.h. fordonet fackindelning. Foto: PWS 

• Principer för rationell tömning 
Dessa principer nedan ger entreprenören förutsättningar att skapa 

Figur 1 Principskiss för förslag till kärlindelning och volym för 
respektive avfallsslag. Varje kärl består av en mellanvägg 
för att avdela kärlet i två tillsammans med två lösa 
insatsbehållare.  
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god logistik och att undvika tjänster som är kostnadsdrivande eller 
som riskerar att skapa problem vid insamling. 

o Fyrfackskärl i storlekarna 370 liter och 660 liter erbjuds 
Fyrfackskärl tillverkas i storlekarna 240 l, 370 l och 660 l. De 
flesta kommuner erbjuder endast 370 l till villahushåll. 
Erfarenhet finns av att avfallet lätt kan fastna i 240 l1 kärlen, 
vilket försvårar insamlingen och försämrar arbetsmiljön för 
hämtningspersonalen. De kommuner som vi har haft kontakt 
med och som har använt 240 l kärl håller på att arbeta bort 
det alternativet. 660 l kärl ska kunna användas av exempelvis 
flerbostadshus med mindre antal lägenheter, mindre 
verksamheter och för fritidshusområden/områden med 
kolonilotter. 

o Ingen veckohämtning av fyrfackssystemets kärl 1 
Tömning av kärl 1 (matavfall, restavfall, färgade 
glasförpackningar och returpapper) föreslås ske varannan 
vecka. Veckohämtning av kärl 1 som töms med fyrfacksbilen 
försämrar förutsättningarna för god och kostnadseffektiv 
logistik. Insamling varannan vecka är det vanligaste 
intervallet för insamling av matavfall i Sverige, även under 
sommarmånaderna. Erfarenheter från andra kommuner visar 
att insamling av matavfall varannan vecka sommartid 
generellt inte innebär några större olägenheter. 

o Inga andra hämtningsintervall än var fjärde vecka för kärl 2 
med insamling av förpackningar av papper, plast, metall och 
ofärgat glas 
Tömning av kärl 2 föreslås ske var fjärde vecka. Avvikande 
hämtningsintervall med fyrfacksbilen försämrar 
förutsättningarna för god och kostnadseffektiv logistik. 

o Ingen extratömning av fyrfackskärl utanför ordinarie 
hämtningstur 
Extratömning av kärl utanför ordinarie hämtningstur 
försämrar förutsättningarna för god logistik och är genom det 
kostnadsdrivande. Vid tillfälligt stora restavfallsvolymer kan 
kommunen mot avgift istället erbjuda att avfallet läggs i en 
säck bredvid och som tas med vid ordinarie hämtningstur. 
Beställning ska i de fallen ske i förväg. 

                                                        
1 Majoriteten av de kommuner som idag har fyrfackslösningen erbjuder inte den minsta kärlstorleken, 240 
l. I Helsingborg erbjuder NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 240 l fyrfackskärl. De upplever 
problem med tömningen då avfallet lättare fastnar i kärlen. NSR arbetar idag för att ta bort 240 l 
fyrfackskärl i kommunen. 
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o Påhängsbehållare för elavfall på kärl införs inte 
Påhängsbehållare för elavfall är utformade för att upp till tre 
fraktioner ska kunna samlas in. Anledningen till att 
kommunerna inte väljer att införa påhängsbehållaren för 
elavfall är framförallt att kommunerna har andra system för 
insamling av farligt avfall och elektronik i röda boxar eller på 
annat sätt. Skulle någon kommun införa påhängsbehållaren 
skulle det vara kostnadsdrivande då påhängsbehållare på 
fyrfackskärlen innebär att speciella fack behöver anordnas på 
insamlingsfordonen samt att tömning av påhängsbehållaren 
tar längre tid vilket riskerar att påverka tömningspriset 
negativt.  

Lokal anpassning av avfallstaxa 
Taxan utformas lokalt i varje kommun enligt principerna ovan men med 
möjlighet till lokal anpassning och val som kan göras utifrån 
frågeställningarna nedan. Taxenivåer hanteras senare inom ramen för 
framtagande av taxa. 

• Obligatorisk eller frivillig matavfallsutsortering 
Kommunerna kan välja om matavfallsutsortering ska vara frivillig 
eller obligatorisk. Väljer kommunen obligatorisk 
matavfallsutsortering får facket för matavfall endast lämnas tomt av 
de som hemkomposterar allt matavfall.  

• Avgiftsprincip för hemkomposterare 
Om hemkompostering ska finnas som abonnemangsval och hur 
avgiften sätts för hemkomposterare gentemot abonnenter med 
fyrfackssystemet som inte hemkomposterar är upp till varje kommun. 
Det påverkar inte upphandlingen. 

• Månadstömning av kärl 1 (enbart hemkomposterare) 
Kommunen kan välja att erbjuda ett glesare tömningsintervall av kärl 
1 (kärlet där matavfall samlas in) för abonnenter som 
hemkomposterar allt matavfall. Detta abonnemangsalternativ kan få 
en lägre avgift eftersom färre tömningar medför lägre kostnader för 
kommunen. 

• Dela kärl med granne 
Eftersom huvudalternativet med två 370 l fyrfackskärl innebär en stor 
kärlvolym, kan ett erbjudande till hushåll med få personer och små 
avfallsvolymer vara att kunna dela kärl med en granne. Delning av 
kärl bör endast tillåtas under förutsättning att alla fraktioner får plats 
i kärlen. Vid delning av kärl föreslås att avgiftens rörliga del fördelas 
lika mellan de hushåll som delar, eventuellt med ett visst påslag för 
administration, och att varje hushåll betalar grundavgift.  
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• Behov av extra restavfallsvolym 
För hushåll med stora volymer restavfall föreslås hushållen kunna 
beställa ett extra separat kärl för restavfall i storlek 190 l, tömning 
varannan vecka. Den maximal restavfallsvolymen som går att välja 
för ett hushåll på en 14-dagarsperiod blir då totalt 352 l (190 l + 162 
l). Extra kärl för restavfall bör vara förknippat med en extra avgift. 

• Platsbrist på fastigheten 
För hushåll där platsbrist råder på den egna tomten erbjuds istället i 
första hand endast det ena 370 l kärlet med tömning varannan vecka. 
I kärlet läggs matavfall, restavfall och ytterligare två utsorterade 
fraktioner. Dessa hushåll får därmed fastighetsnära insamling av de 
fyra fraktioner som detta kärl är avsett för i systemet, vilket inte är 
detsamma som de fraktioner som uppkommer i störst volym i ett 
hushåll. Avgiften föreslås vara samma som för huvudalternativet med 
två kärl i fyrfackssystemet, vilket ger ett incitament till hushållen att 
hitta plats för båda kärlen på fastigheten. Samma avgift kan 
motiveras med att avgifter i taxan ska finansiera insamling av mat- 
och restavfall och att ersättningen från producenterna för insamlat 
förpackningsmaterial och returpapper minst bör motsvara 
tömningskostnaden för det ena fyrfackskärlet. 

• Alternativ för abonnenter som motsätter sig fastighetsnära 
insamling av förpackningar och returpapper 
Kommunen kan erbjuda ett delat 370 l kärl för mat- och restavfall 
med tömning varannan vecka till abonnenter som motsätter sig 
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Med den 
nya lagstiftningen kommer fastighetsägaren att behöva särskilda skäl 
för att avböja fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper när systemet införts. Valet kan alltså exempelvis 
förknippas med att abonnenten behöver ansöka om att inte ha 
fyrfackskärl. 
För kommuner med obligatorisk matavfallsinsamling bör delat 
tvåfackskärl (370 l) vara det enda alternativet till fyrfackskärl. För 
hemkomposterare lämnas matavfallsfacket tomt precis som i 
fyrfackssystemet.  
För kommuner med frivillig matavfallsinsamling kan ett kärl för 
blandat mat- och restavfall erbjudas till en högre avgift än 
fyrfackssystemet. Den högre avgiften motiveras med att 
behandlingskostnaden förväntas bli högre än för abonnenter med 
fyrfackskärl, det blandade avfallet bidrar inte till återföring av 
växtnäring till jordbruksmark och produktion av biogas samt att 
fyrfacksbilens fack för restavfall riskerar att fyllas för snabbt och att 
bilen därmed tvingas tömma sin last i förtid, vilket genererar 
kostnader för insamlingen. 
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Taxestyrning till förmån för systemet med fyrfackskärl, tillsammans med att 
inte erbjuda alltför många alternativ, gör att anslutningsgraden till 
fyrfackssystemet förväntas bli hög och att insamlingen kan ske på ett 
kostnadseffektivt sätt.  

Vid ett införande kan anslutningsgraden också påverkas genom att samtliga 
hushåll inledningsvis får två fyrfackskärl. Om ett hushåll, efter att ha använt 
systemet en viss tid inte vill delta i fyrfackssystemet alls kan byte av 
abonnemang ske2.  

3.2.2 Gemensamma hämtställen 
Avgifterna för separata behållare för mat- och restavfall bör utformas för att 
stimulera utsortering av matavfall. 

Kommunerna föreslås inte erbjuda insamling av förpackningar och 
returpapper i kommunal regi i separata behållare utan hänvisar i dessa fall 
till insamlingsaktörer på marknaden. Erfarenheter visar att 
restavfallsmängderna minskar till följd av fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper, vilket innebär minskade kostnader för 
behandling av restavfall. Kommunen kan därför förespråka och uppmuntra 
fastighetsägare till att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper. 

4 Tillbehör för ett väl fungerande system 
För att få sorteringen att fungera väl i bostaden och för att det ska vara lätt 
att göra rätt kan följande tillbehör ha stor betydelse: 

Minimerare för mjukplast: 
Minimerare för mjukplast underlättar hantering av 
mjukplastförpackningar i bostaden och gör att dessa 
inte lika lätt fastnar i kärlet eller facket vid tömning. 
Minimeraren minskar också volymen som mjukplasten 
upptar, både i bostaden och i kärlet. Vid införande av 
fyrfackssystemet rekommenderas att alla hushåll 
erbjuds en minimerare för mjukplast.  

Påshållare för matavfall: 
Påshållare för matavfall finns i majoriteten av hushållen i kommunerna efter 
att matavfallsinsamling infördes. Vid införande av nytt insamlingssystem bör 
ges förnyad information om påshållare för matavfall och påshållare delas ut 
till hushåll som saknar sådan. 

                                                        
2 I Kristianstad infördes insamling med fyrfackskärl med utkörning av fyrfackskärl till samtliga hushåll och 
taxestyrning till förmån för fyrfackssystemet. I kommunen är det en handfull abonnenter som valt bort 
fyrfackssystemet. 
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5 Sammanfattning av principer  
Följande principer för tjänster och taxa föreslås tillämpas i alla kommuner:  

• Taxestyrning för hög anslutningsgrad till 
abonnemangsalternativet med 2 stycken 370 l fyrfackskärl för 
insamling av åtta fraktioner. Andra alternativ ska inte ha en 
lägre avgift. 

• Fackindelning i fyrfackskärlen ska vara enligt förslaget i 
denna rapport 

• Fyrfackskärl erbjuds enbart i storlekarna 370 liter och 660 
liter  

• Ingen veckohämtning av fyrfackskärlet för matavfall, 
restavfall, förpackningar av färgat glas och returpapper 
(kärl 1) erbjuds 

• Inga andra hämtningsintervall än var fjärde vecka av kärlet för 
förpackningar av papper, plast, metall och ofärgat glas (kärl 2) 
erbjuds  

• Ingen extrahämtning av fyrfackskärl utanför ordinarie 
hämtningstur 

• Påhängsbehållare för elavfall på kärl införs inte 
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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 



 
2019-02-20  SUN-2018/608 
 

1 
 

Uppföljning av samarbetet mellan kommunens planerare och 
Roslagsvatten 
 
Inledning 
 
Inför framtagandet av samhällsutvecklingsnämndens internkontrollplan för kvalitet 2018 
genomfördes en riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde 
arbetsutskottet att det fanns en hög risk för att samarbetet mellan kommunens planerare och 
Roslagsvatten inte var välfungerande. Med anledning av detta har denna uppföljning 
genomförts.  
 
Bakgrund 
 
Under 2017 var Knivsta den kommun i hela Sverige som hade störst procentuell 
befolkningsökning.1 Befolkningen ökade med hela 4,3 % och ökningen väntas de kommande 
åren ligga omkring 3 % per år enligt Statistiska centralbyråns befolkningsprognos.  
 
Knivsta är samtidigt Sveriges nyaste kommun, bildad så sent som 2003. Snabbt håller 
kommunen på att utvecklas från ett småstadssamhälle till en stad, strategiskt placerad i en 
av landets starkaste tillväxtregioner kring Stockholm-Arlanda-Uppsala, där det så kallade 
fyrspårsavtalet med staten innebär att kommunen i gengäld för utbyggnad av järnvägen till 
fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm förbundit sig att under 
kommande decennier bygga upp till 15 000 nya bostäder.2 
 
I en ny och växande kommun ställs ökade krav på tillhandahållande av service till invånarna, 
i form av exempelvis vatten- avlopps- och avfallshantering, drift, underhåll och nyanläggning 
av kommunens park- och naturområden samt gator och vägar. 
 
Syfte och avgränsning 
 
Syftet med denna uppföljning är att ta reda på om samarbetet mellan kommunens planerare 
och Roslagsvatten är väl fungerande i en växande kommun.  
 
Denna rapport fokuserar på de verksamheter som finns inom samhällsutvecklingsnämndens 
område, men det finns även andra verksamheter inom kommunen som berörs av samarbetet 
med Roslagsvatten, t. ex. mark- och exploateringskontoret och de kommunala bolagen. 
 
Genomförande  
 
Uppföljningen fokuserar på samarbetet mellan samhällsbyggnadskontoret och Roslagsvatten 
och innehåller uppgifter från kommunens VA-strategi, Dagvattenstrategi, VA-plan, 
Roslagsvattens årsredovisning och ägardirektiv, samarbetsavtalet mellan kommunen och 
Roslagsvatten m. fl. dokument samt intervjuer med samhällsbyggnadschef, planchef, 
gatuchef, natur- och vattenvårdare och Roslagsvattens kommunansvarige för Knivsta. 
 
Kommunens skyldigheter och utmaningar 
 
Att kommunens invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet 
till en rimlig kostnad, konstateras bland annat i kommunens VA-plan. Det har sin grund i 
exempelvis lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), vilken anger att kommunen är 

                                                           
1 SCB:s befolkningsprognos. 
2 Fyrspårsavtalet.  
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skyldig att ansvara för vatten- och avloppsförsörjningen i större sammanhang samt att 
allmänna VA-anläggningar ska ordnas och drivas så att de uppfyller de krav som kan ställas 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och med en god hushållning av 
naturresurserna. 3 
 
Hur kommunen ordnar allmänt vatten och avlopp finns det olika alternativ för. Området kan 
antingen kopplas via en överföringsledning till befintligt VA-nät i tätorten eller försörjas av en 
lokal vattentäkt med ett lokalt reningsverk4. 
 
I Knivsta får de flesta av de cirka 65 procent av befolkningen (cirka 11 000 personer) som är 
anslutna till allmänt vatten och avlopp sitt dricksvatten från Görvälns vattenverk i Järfälla 
kommun i ledning via Sigtuna kommun. Deras avloppsvatten renas i Knivstas eget 
reningsverk och det renade vattnet släpps ut i Knivstaån.  
 
En fastighetsägare som ansluten till kommunalt vatten och avlopp betalar en brukningsavgift 
som ska täcka kostnaden för drift och underhåll av ledningsnät, avloppsanläggningar, 
pumpstationer och reningsverk. Det är Knivsta kommunfullmäktige som beslutar vilken avgift 
(taxa) som ska tas ut. Kommunfullmäktige fattar även andra strategiskt viktiga beslut, som 
inom vilket geografiskt område en eller flera vattentjänster ska ordnas genom en allmän VA-
anläggning – ett så kallat verksamhetsområde för VA.5  
 
Som VA-strategin och VA-planen m.fl. styrdokument tidigare tagit upp, finns det flera 
utmaningar när det gäller VA i Knivsta. En är att fler hushåll inom kort kan behöva ansluta sig 
till det allmänna vatten- och avloppssystemet, vilket kommer innebära omfattande arbete för 
kommunen. Detta eftersom en förhållandevis hög andel av kommunens befolkning (cirka 
6000 personer) idag inte är anslutna till det allmänna, utan har enskild VA-försörjning.6 
 
En annan utmaning är behovet av reservvattenförsörjning, i och med att det endast finns en 
ledning för dricksvatten mellan Märsta och Knivsta. Ytterligare en, med rådande 
befolkningstillväxt kanske mer akut utmaning, är det faktum att mängden renat avloppsvatten 
som Knivsta reningsverk har tillstånd att maximalt släppa ut inom några år kommer att 
uppnås.  
 
Gemensamma utmaningar för samtliga kommuner i landet är klimatförändringarna som 
medför fler skyfall, översvämningar och fler fall av akut vattenbrist, vilket ställer ökade krav 
på modernisering och klimatanpassning av det svenska VA-nätet7. Sammanfattningsvis gör 
detta VA till en viktig fråga för kommunen. 
 
Organisationen av VA-frågor i Knivsta kommun 
 
Hur organisationen av vatten- och avloppsförsörjning ser ut varierar i olika kommuner och 
även över tid. Förutom förvaltningsformen (att organisera strategisk planering samt drift av 
VA-verksamheten inom ramen för den kommunala förvaltningen8)  kan kommuner välja att 
driva verksamheten på entreprenad, i ett aktiebolag eller att i någon form samverka med en 
eller flera andra kommuner genom avtal eller i gemensamma bolag eller kommunalförbund.  
 

                                                           
3 VA-plan, s. 27 samt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
4 VA-plan, s 43. 
5 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
6 VA-plan, s. 16. 
7 Nils Holgersson-rapporten.  
8 SVU-rapport nr 2015-23, s.11. 
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När VA-sektorn står inför utmaningar lyfts ofta samverkan mellan kommuner fram som ett 
alternativ till den traditionella förvaltningsformen, som ett sätt att uppnå stordriftsfördelar, 
samordningsvinster och säkerställa att kommunen klarar sitt uppdrag. Bolagisering, till 
skillnad från drift i egen förvaltning, bedöms ofta leda till effektivare beslutsvägar och styrning 
samt ökat fokus på verksamhetens förutsättningar, ekonomi och investeringsbehov. 9 
 
Sedan kommunen bildades har Knivsta tillsammans med Österåker, Vaxholm, Vallentuna 
och Ekerö kommuner samverkat kring VA-verksamheten. Genom varsitt dotterbolag äger de 
fem kommunerna tillsammans Roslagsvatten AB, vars styrelse hanterar ägarfrågor och 
gemensam policy för bolaget. Upplägget innebär att det formellt sett är dotterbolaget 
Knivstavatten AB som har uppdraget att vara VA-huvudman i kommunen, vilket inkluderar 
tillhandahållande av vatten- och avloppsförsörjning, förvaltande av anläggningstillgångar i 
form av ledningsnät, reningsverk och pumpstationer i kommunen. Knivstavatten ägs till 99,9 
procent av moderbolaget och har en styrelse som består av förtroendevalda från Knivsta 
kommun, vilken fattar beslut om investeringar och taxor. Knivstavatten har ingen egen 
anställd personal utan köper tjänster för administration, drift och underhåll från moderbolaget 
Roslagsvatten AB. 
 
Samhällsutvecklingsnämnden är den nämnd som enligt Reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder i Knivsta kommun ansvarar för ”all övergripande samhälls- och teknisk planering, 
trafikplanering samt detaljplaner för att främja kommunens utveckling vad gäller livskvalitet, 
hållbart resande och god miljö”, däribland detaljplaneverksamhet (utom planuppdrag och 
planbesked som beslutas av kommunstyrelsen) och VA-planering.10  
 
Samhällsbyggnadskontoret är samhällsutvecklingsnämndens förvaltning och består av fyra 
enheter; avfall-, gatu-, park- och natur samt planenheterna samt även en handläggare av 
bostadsanpassningsbidrag. 
 
Styrning av samarbetet 
 
Samarbetet mellan kommunen och Roslagsvatten finns beskrivet i Roslagsvattens 
ägardirektiv och bolagsordning, två viktiga styrdokument som Knivstas kommunfullmäktige 
beslutar om. Där anges bland annat ändamål med bolaget, styrelsens konstitution, 
årsstämma, rösträtt, uppsägande, ekonomiska mål och uppföljning av verksamheten.  
 
Bland annat ska bolaget förutom en årsredovisning och en revisionsberättelse på varje 
årsstämma, även avge en ekonomisk rapport och bokslutsprognos till ägarna varje tertial, 
samt i december varje år lämna en översiktlig budget för kommande år och en allmän 
beskrivning av företagets ekonomiska situation för ytterligare två år.  
 
Kommunens VA-planering påverkas av flera olika lagar som ibland är motstridiga, 
överlappande eller uppvisar luckor, eftersom de inte stiftats samtidigt eller med VA-frågorna 
som gemensam utgångspunkt. För att nämna några finns förutom lagen om allmänna 
vattentjänster även plan- och bygglagen, miljöbalken och anläggningslagen att förhålla sig 
till.11 
 
Förutom tillämpliga lagar och kommungemensamma styrdokument som Knivsta kommuns 
Vision 2025 finns för området både en VA-strategi, antagen av kommunfullmäktige 2012-09-
13 samt en Dagvattenstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-13. Eftersom 
strategierna som styrdokument är mer översiktliga och fokuserar på övergripande vägval och 
                                                           
9 SVU-rapport nr 2015-23, s.11. 
10 Reglemente, s. 19. 
11 VA-strategi, s. 6. 
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målsättningar inom området, finns även en VA-plan, antagen av samhällsutvecklings-
nämnden 2017-03-20. Planen anger på en mer detaljerad nivå vad som ska uppnås inom 
området.  
 
Men det finns en rad andra styrdokument som har koppling till VA, till exempel 
Grönstrukturplanen (antagen av samhällsutvecklingsnämnden 2016), Renhållningsordning, 
(antagen av fullmäktige 2015), Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (antagna av 
fullmäktige 2013), Energistrategi (antagen av fullmäktige 2010) och Trafikstrategi (antagen 
av fullmäktige 2014). 
 
Vidare finns ett samarbetsavtal mellan Knivsta kommun och Roslagsvatten AB upprättat 
2007-10-23. I avtalet ”önskar Roslagsvatten och Knivsta kommun mer i detalj reglera ansvar 
och befogenheter när det gäller VA-verksamheten och härtill hörande verksamheter i syfte 
att åstadkomma ett effektivt och friktionsfritt samarbete mellan Knivsta kommun och 
Roslagsvatten”12.  
 
Rutiner för hur planhandläggare, planchef och planadministratör ska arbeta med 
detaljplaneprocessen beskrivs i Planhandboken, vilken har beslutats av enheten för att 
minska sårbarheten vid frånvaro och personalförändringar. 
 
Hur samverkar SUN:s verksamheter med Roslagsvatten? 

 
Enligt intervjuer med samhällsbyggnadschef, planchef, gatuchef, natur- och vattenvårdare 
och Roslagsvattens kommunansvarige för Knivsta, och som konstaterats redan tidigare, 
befinner sig kommunen i ett läge där den håller på att växa ur det befintliga reningsverket, 
varför det varit nödvändigt att välja mellan en utbyggnad av reningsverket eller en annan 
lösning. Beslutet som fattades var att ansöka om att gå med i Käppalaförbundet för att få 
ansluta till deras större reningsverk som finns på Lidingö. Det beslutades även att 
kommunen istället för att ha en VA-strateg anställd skulle ta hjälp av Roslagsvatten i högre 
utsträckning än tidigare och lägga fokus på att utveckla samarbetet. 

                                                           
12 Samarbetsavtal, s. 1. 



 
2019-02-20  SUN-2018/608 
 

5 
 

 
Samtliga fyra enheter inom samhällsbyggnadskontoret samverkar med Roslagsvatten. 
 
Planenheten arbetar fram kommunens detaljplaner för nya bostäder, arbetsplatser, gator och 
parker, tar fram planprogram och handlägger ansökningar om planbesked. Detta eftersom 
det så kallade planmonopolet innebär att det är kommunerna som har ensamrätt på 
planläggning av mark och vatten. Planhandläggarna stämmer av med representanter för 
Roslagsvatten när de föreslår förändringar av markanvändningen. I varje detaljplaneprocess 
ingår avstämningar med Roslagsvatten vid lämnande av planbesked, startmöten och inför 
samråd, m. fl. tillfällen. Det pågår arbete med ungefär femton olika detaljplaner samtidigt, 
men fler är aktuella. I varje detaljplan varierar det kring hur stort inspelet från VA-
huvudman/Roslagsvatten behöver vara. I processen är det samhällsutvecklingsnämndens 
ansvar att planeringen av markanvändningen sker enligt plan- och bygglagen, och därmed 
för att dagvatten och VA-frågor hanteras på ett tidigt skede i översiktsplanering och 
detaljplanering, och att det sker genom en ändamålsenlig process där berörda parter 
inkluderas.”13  
 
Gatuenheten ansvarar bland annat för gatu- och vägunderhåll samt vägplanering och deltar i 
detaljplaneprocessen utifrån ett trafikplaneringsperspektiv. Till exempel handlar det om att 
gatans konstruktion kopplas till ledningsnätet, så att allt gatudagvatten leds ned i 
Roslagsvattens rör. Även när planeringsfasen övergår i projektering, upphandling och 
byggstart har gatuenheten en viktig roll. ”Samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för 
utformning, anläggning och drift av kommunala gator och allmän platsmark. Detta innebär 
ansvar för drift och underhåll av vissa delar av dagvattenanläggningarna i gaturummet, t.ex. 
trädplanteringar och växtbäddar, och för de anläggningar som leder vägdagvatten till den 
allmänna dagvattenanläggningen, t.ex. rännstensbrunnar, diken och servisledningar.”14 
 
Park- och naturenheten ansvarar för utveckling och skötsel av vandringsleder, badplatser, 
grillplatser, isbanor, tätortsnära skog och skyddsvärd natur, med målet att skapa naturmarker 
med höga biologiska värden och att stimulera till fler besök i naturen. Till enheten hör den 
nyligen inrättade funktionen natur- och vattenvårdare, som arbetar strategiskt i exempelvis 
detaljplaneprocessen med att granska dagvattenutredningar med mera. ”Samhälls-
utvecklingsnämnden ansvarar för utformning, anläggning och drift av kommunens parker och 
därmed för utformning, investering, drift och underhåll av de estetiska delarna av 
dagvattenanläggningar som ingår i parkområden.”15 Kommunen och Roslagsvatten måste i 
varje enskilt fall komma överens om hur en specifik anläggning ska underhållas, beroende 
på vilket slags vatten som renas där och om det kommer från allmän plats, privat fastighet 
och/eller VA-huvudmannens verksamhetsområde.  
 
Även avfallsenheten berörs av samarbete med Roslagsvatten, då verksamhetsansvaret för 
avfallshanteringen inkluderar hantering av slam och andra avloppsfunktioner från enskilda 
hushåll, som inte är anslutna till det kommunala VA.  
 
Som tidigare nämnts finns även andra verksamheter inom kommunen som berörs av 
samarbetet med Roslagsvatten, t. ex. mark- och exploateringskontoret men även de 
kommunala bolagen. Då kommunen äger fastigheter innehar den också rollen som kund av 
vatten- och avloppstjänster likt andra fastighetsägare i kommunen. Miljöenhetens miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer utövar tillsyn gentemot vatten- och avloppsanordningarna i 
kommunen och är samtidigt en samarbetspartner i utredningar eller krissituationer som till 
exempel vid vattenburen smitta.  
                                                           
13 Dagvattenstrategi, s. 10. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Förutom det dagliga arbetet som rör drift och detaljplaner, tillkommer det långsiktiga arbetet 
med att hålla kommunens strategiska styrdokument på området uppdaterade. 
”Samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för att ta fram rutiner och processer som säkerställer 
att dagvatten hanteras sammanhängande genom hela planeringsprocessen från 
översiktsplanering och detaljplanering till drift och underhåll av färdig anläggning.”16 
  
Analys av samarbetet 
 
Knivsta kommun växer snabbt och står inför en rad utmaningar när det gäller VA-frågor, 
både i det dagliga arbetet och när det gäller mer långsiktiga vägval. Enligt intervjuer med 
samhällsbyggnadschef, planchef, gatuchef, natur- och vattenvårdare har det varit en viss 
personalomsättning på Roslagsvatten när det gäller posten som kommunansvarig för 
Knivsta, vilket har medfört ett mindre förutsägbart samarbete under åren som gått samt en 
brist på kontinuitet. Från förvaltningens håll har representanter från Roslagsvatten upplevts 
som svåra att nå samt att möjligheten att få återkoppling på frågor som uppstått har varit 
begränsad. När förvaltningen upplevt att deras frågor inte har lyfts samt att deras dagliga 
arbete har försvårats på grund av bl. a. bristande kontakt har det bidragit till en känsla av 
misstro. Som exempel kan nämnas en situation där gatuenheten behövde svar gällande 
möjligheten att flytta en anläggning, men i brist på respons istället beslutade att ändra 
vägdragningen för att komma vidare i projektet. 
 
Sedan några månader finns en ny kommunansvarig på plats som har sin arbetsplats i 
kommunhuset några dagar i veckan. Förvaltningen betonar vikten av kontaktytor och ser 
positivt på att det finns en kommunansvarig på plats som de kan bolla med och som är 
delaktig i det dagliga arbetet. Det beskrivs att samarbetet håller på att utvecklas och att en 
kontinuerlig dialog förs. Förvaltningen upplever nu i högre grad att frågor lyfts samt att de får 
återkoppling.  
 
Dock kvarstår vissa frågetecken kring rollfördelningen i den dagliga driften samt 
detaljplaneprocessen, vilka arbetsuppgifter som ingår i den nyinrättade funktionen natur- och 
vattenvårdare samt vilka uppgifter som ligger på Roslagsvattens kommunansvarige. Det 
upplevs heller inte tydligt vilken funktion som är Roslagsvattens kontaktperson i olika 
processer, eller var ansvaret ligger för att bedriva utvecklingsarbete och hålla strategiska 
dokument uppdaterade, samt när extern kompetens i form av exempelvis konsulter ska 
användas eller vem som har ansvaret för att de anlitas. 
 
Vid en snabb anblick på övriga kommun-Sverige  ter sig samordningsvinsterna och 
stordriftsfördelarna det innebär att samverka med andra kommuner kring VA samt att 
organisera VA i ett bolag som framtiden, eftersom det kan vara svårt, framförallt i en mindre 
organisation att inom den egna förvaltningen ha den kompetens och de resurser som 
krävs.17 Men nackdelar med det organisatoriska upplägget kan vara att ett avstånd mellan 
VA och övrig kommunal verksamhet uppstår, vilket påverkar möjligheten till helhetssyn och 
samverkan kring samhällsbyggnadsfrågor.18  
 
När VA-Syd bildades var ett av motiven för Malmö, Lund, Burlöv och Eslöv att samverka i ett 
kommunalförbund att säkerställa kommunernas kontroll över verksamheten, eftersom 
tidigare erfarenheter av att använda bolagsformen visade på en tendens till alltför 
självständigt agerande.19  
                                                           
16 Dagvattenstrategi, s. 10. 
17 SVU-rapport nr 2015-23, s.14. 
18 SVU-rapport nr 2015-23, s. 26. 
19 SVU-rapport nr. 2013-13, s. 17. 
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Oavsett organisatoriskt upplägg för VA-frågorna är det viktigt att vara medveten om de 
fördelar och nackdelar som det valda upplägget innebär och sträva efter att skapa lösningar 
som väger upp och kompenserar. För att överbrygga ett eventuellt avstånd mellan VA och 
övrig kommunal verksamhet, samt se till så att vattenfrågorna kommer med i ett tidigt skede 
av planprocessen, rekommenderas en översyn av hur de framtida kontakterna ska se ut, 
arbete med relationerna och tydliga rutiner.20 Det är samhällsutvecklingsnämnden, i samråd 
med Roslagsvatten, som ansvarar för att det finns en tydlig ansvarsfördelning när det gäller 
dagvattenhanteringen.21  
 
I strategin för vatten och avlopp står att läsa att en VA-handbok för Knivsta kommun ska tas 
fram, där processbeskrivningar på förvaltningsnivå som klargör hur olika funktioner på 
kommunen ska samarbeta och samverka inom VA-området, rutiner och arbetssätt ska 
sammanställas. Vikten av en nära samverkan med den övergripande samhällsplaneringen 
vid hantering av VA-frågor betonas här.22  
 
Eftersom VA-frågorna påverkas av flera olika lagar och inbegriper en rad olika funktioner på 
olika kontor och enheter samt förutsätter samarbete med Roslagsvatten, som är en från 
kommunen skild organisation, skulle en sådan kartläggning/processbeskrivning  som nämns 
ovan, kunna tydliggöra och utgöra en viktig grund för samverkan. Genomförandeprocessen 
kan användas till att skapa en gemensam bild av vad som behöver göras och vem som ska 
göra det och till att öka förståelsen för varandras perspektiv och på lång sikt bygga ett tätare 
samarbete. 
 
Med en gemensam utgångspunkt blir det mer konkret vad som är kommunens ansvar 
respektive Roslagsvattens – vad som ingår i VA-huvudmannaskapet, vad räknas in i att 
tillhandahålla vatten- och avloppsförsörjning samt förvalta anläggningstillgångar? Vad är 
taxefinansierat? Ingår långsiktigt strategiskt arbete, som att revidera antagna styrdokument 
som VA- och dagvatten-strategier? Var går gränsen mellan dagvattenhantering och 
vattenvård o.s.v. På så vis fås även en tydligare bild av vilka uppgifter som bör prioriteras 
och vilka som skulle kunna skjutas på framtiden. Det blir även uppenbart om samarbetet 
behöver formaliseras ytterligare, i form av fler riktlinjer eller rutiner, eller om fler kontaktytor 
behövs.  
 
Rent konkret kan en kartläggning användas till förtydliganden av rollfördelningen samt till att 
föra in uppdaterad information som båda parter är ense om i Samarbetsavtalet mellan 
kommunen och Roslagsvatten, vilket är från 2007 och behöver uppdateras med en tydlig  
arbetsfördelning mellan parterna och vilken funktion som ska vara kontaktperson mot 
Roslagsvatten i olika lägen. Även kommunens styrdokument, rutiner, organisationsskisser, 
minnesanteckningar från startmöten och liknande, till exempel planenhetens Planhandbok, 
kan revideras så att de hänvisar till ansvarig funktion, istället för till generella uttryck som 
”VA” eller ”Roslagsvatten”. Vid användande av samma vokabulär  - att alla i förvaltningen 
pratar om samma sak - förtydligas vem som gör vad inom kommunen, vilket minskar risken 
för att saker faller mellan stolarna. Risken för att beslut inte genomförs efter ett möte, på 
grund av otydlighet kring vem som ska ta pucken vidare, minskar. Rutiner som inte är 
personbundna gör verksamheten mindre sårbar vid organisations – eller 
personalförändringar, vilket är särskilt viktigt i en mindre kommun.  
 
 
 
                                                           
20 SVU-rapport nr. 2013-13, s. 32. 
21 Dagvattenstrategi, s. 10. 
22 VA-strategi s. 8. 



 
2019-02-20  SUN-2018/608 
 

8 
 

 
Slutsatser och utvecklingsområden 
 
Syftet med denna uppföljning har varit att ta reda på om samarbetet mellan kommunens 
planerare och Roslagsvatten är väl fungerande i en växande kommun. 
 
Slutsats 1 
Kommunens VA-planering påverkas av flera olika lagar och inbegriper en rad olika funktioner 
på olika kontor och enheter, vilket oavsett val av organisering av tjänster m.m. ställer krav på 
tydliga rutiner för kommunikation och ansvarsfördelning inom förvaltningen. 
 
Slutsats 2 
Knivsta har valt ett upplägg i samverkan med andra kommuner där VA-huvudmannaskapet 
innehas av ett bolag, som ägs av ett moderbolag vilket flera kommuner i sin tur äger 
tillsammans. Detta innebär stordriftsfördelar, samordningsvinster och andra fördelar, men 
ställer krav på en tydlig kommunikation och ansvarsfördelning mellan kommun och bolag 
inklusive fungerande rutiner för samarbetet. 
 
Slutsats 3 
Ett fungerande samarbete mellan Roslagsvatten och Knivsta kommun är avgörande om 
Knivsta ska kunna fortsätta växa i samma snabba takt, men även en förutsättning för att 
kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot medborgarna.  
 
Följande utvecklingsområden och förslag har identifierats med utgångspunkt i denna 
uppföljning:  
 
Kartläggning/processbeskrivning av samarbetet/VA-frågorna 
- skapa en gemensam utgångspunkt för samverkan, externt och internt.  
 
Revidera samarbetsavtalet mellan kommunen och Roslagsvatten  
- med kartläggningen som grund uppdatera samarbetsavtalet från 2007. 
 
Revidera planhandboken m. fl styrdokument och rutiner 
- implementera kartläggningen i samtliga rutiner genom att alltid hänvisa till den specifika 
funktionen så ansvarsfördelningen tydliggörs.  
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    Samhällsutvecklingsnämnden   
 
 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 
samhällsutvecklingsnämnden 2018 
SUN-2019/07 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
att godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 
att beslutet omedelbart justeras, samt 
att anmäla beslutet till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisorer för kännedom. 

Sammanfattning  
Samhällsutvecklingsnämnden uppvisar ett resultat på 4 372 tkr per sista december 2018. 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut, se bilaga.  

Bakgrund 
Nämnden är ålagd att redovisa årsbokslut per december månad.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Samhällsutvecklingsnämndens överskott bidrar positivt till kommunens totala resultat 2018. 
Anledningen till att nämndens resultat beror på att verksamheterna är gator och vägar, 
naturvård, vindkraft samt exploateringsverksamheten redovisar ett överskott. Nämndens 
totala kostnader har 2018 minskat med 1,2% jämfört med förgående år. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef    
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Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsen 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. Aktuellt ärende redovisar 
dock enbart det ekonomiska utfallet för 2018. 
 

 
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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Bakgrund/inledning 
 

Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Samhällsutvecklingsnämnden har ansvaret för långsiktig fysisk och teknisk planering i 
kommunen. Likaså ansvarar nämnden för utveckling samt drift och underhåll av det 
offentliga rummet. I nämndens planeringsuppdrag ingår förutom översiktsplan, att som 
ett led i samhällsplaneringen, ta fram handlingsplaner för tematiska områden som 
exempelvis trafik och detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Då 
investeringar i framtida och befintlig mark är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta 
utveckling och finansiering, ska nämnden också säkerställa en långsiktig plan för 
exploatering av mark. 
 
Verksamhetsförutsättningar 
Vision 2025 är tillsammans med Agenda 2030, Översiktsplan 2017 och det så kallade 
Fyrspårsavtalet fyra av de viktigaste styrdokumenten för samhällsbyggnadskontorets 
verksamhet. 
 
Året som gått 
Fyrspårsavtalet som tecknades 2017 innebär en väsentligt utökad bebyggelse inom 
kommunen. Planenheten tillsammans med övriga förvaltningen har därför påbörjat arbete 
med detaljplaneprogram för västra Knivsta och Alsike. Vidare så har enheten sett över 
rutiner och processer bl.a. för utökad publicering och ökad transparens. Planhandboken 
som kvalitetssäkrar planprocessen har färdigställts under året. 
 
Kontoret har påbörjat en översyn av kvaliteten på befintliga cykelparkeringar samt över 
utformning och möjligheter till att utöka antalet cykelparkeringar nära tågstationen. 
Gatuenheten har infört ett digitalt system för utfärdande av parkeringsanmärkningar i 
syfte att effektivisera arbetet och underlätta uppföljning. Vidare har enheten under 2018 i 
samband med att ett nytt GIS-system för kommunen upphandlats förberett för och 
planerat att under 2019 koppla moduler till GIS-systemet för att bland annat digitalisera 
arbetsprocesser för hantering av grävtillstånd och TA-planer. 
 
Vägvisning av vandringsled i Lunsen och Gredelby hagar har utförts. Föreskrifter och 
skötselplan för naturreservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk har tagits fram för beslut 
om bildande av reservat i kommunfullmäktige. Ett underlag för lokal åtgärdsplan (LÅP) 
för Knivstaån har tagits fram och park- och naturenheten har beviljats LONA-bidrag för 
att meandra Pinglaström, en av de prioriterade åtgärderna i LÅPen. 
 
Knivsta kretsloppspark med insamling av återbruksprodukter etablerades 2017 med syfte 
att utöka insamlingen av återbrukbara produkter. Vidare har DTR (direkt tömnings-
registrering) införts för hämtning av kärl och säckavfall för att förbättra service och 
logistik vilket ger en kostnadseffektivare hämtning av hushållsavfall. 
 
Exploateringsenheten har utarbetat förslag till riktlinjer för exploateringsavtal. Under året 
har hela kontoret arbetat vidare med en översyn av stadsbyggnadsprocessen med syfte att 
tydliggöra roller och ansvar samt att säkerställa kvalitén i arbetet genom en tydlig 
process. Även en projektmodell för stadsbyggnadsprojekt har inkluderats i arbetet för att 
ytterligare kvalitetssäkra arbetet. 
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Framtiden 
Kommunen och kontoret står inför stora utmaningar under många år framöver med den 
utbyggnadstakt som förväntas och är avtalad om. För att kunna möta och matcha denna 
expansion kommer samhällsbyggnadskontoret kontinuerligt att behöva arbeta med 
utveckling av stadsbyggnadsprocessen. Detta för att kunna arbeta snabbare, mer effektivt 
och med högre kvalitet. Men kontoret kommer även att behöva utökas något inom flera 
enheter (under 2019) och arbetet med rekryteringar är påbörjat. 
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Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna 
 

Mål 1. Kvalitetsmål 
 
Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med 
invånarna i fokus 
 
Kvalitetsmålen utgår ifrån kommunens styr- och kvalitetsledningssystem. 

Styrning och ledning (verksamhetsstyrning) 
 
1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm 
 
Resultatindikator   

Antalet e-tjänster i kommunens verksamheter och kvalitativ analys       

Kommunens verksamheter kännetecknas av ändamålsenlighet, innovation och förenklade arbetssätt           

 

Inledning 
Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter ska arbeta för effektivare processer med stöd i digitala verktyg                                     
Indikatorn mäts genom egen undersökning. 
 
Måluppfyllelsen  
Inga kommentarer.  

 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
Införandet av digital parkeringsövervakning har inneburit en förenkling för kommunens handläggande under               
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Invånarperspektiv 
 
1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig 
och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt 

Resultatindikator   

 
Invånarnas insyn, påverkan 

 
    

 
    

 
Inledning 
Kommunen ska erbjuda invånarna möjligheter till att med digitala verktyg vara med och 
påverka eller ge synpunkter på både aktuella som framtida aktiviteter i verksamheterna.   
Ett arbete för ökad insyn ska ske kontinuerligt. 
 
Måluppfyllelsen  
KKiK-måttet vad gäller hur väl medborgarna upplever att de har insyn och inflytande över 
kommunens verksamhet är hämtat från SCB:s medborgarundersökning. I 
medborgarundersökningen som utfördes under hösten 2017 fick Knivsta kommun 
betygsindex 40 av 100 gällande helhetsbetyget för Nöjd-Inflytande-Index (NII). Det är inte en 
signifikant förändring jämfört med 2015 då NII var 44. Riksgenomsnittet 2017 för NII ligger 
på betygsindex 40 av 100, varför Knivsta kommun fick ett genomsnittligt betyg. NII i Knivsta 
kommun hösten 2017 uppvisade en liten skillnad mellan könen, för kvinnor var betygsindex 
38 av 100 och för männen blev resultatet 42 av 100. 

 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
Formerna för medborgardialog har utvecklats under 2018, vilket har lett till en bättre 
representation av olika grupper i dialogerna. 
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1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av 
kommunens information 

Resultatindikator Nuläge Måluppfyllelse 

Andel av invånarna som 
uppfattar att de får ett gott 
bemötande via telefon 

Kommunnivå 2016 
87 %, 2017 89 % 

Kommunnivå 2018, 
96 %, för Gata o 
Trafik 100 % 

Andelen av invånarna som 
skickar en fråga via e-post får 
svar inom två arbetsdagar 

Kommunnivå 2016 
93 %, 2017 92 % 

Kommunnivå 2018 
97 %, för Gata o 
Trafik 100 % 

 

Inledning 
I mötet med kommunens handläggare ska invånarna mötas av ett bra bemötande och kunna ta 
del av kommunal information 24-7 via webben, svar på e-post ska ta högst 48 timmar 
(vardagar). 
 
Måluppfyllelsen  
Måluppfyllelsen är mycket bra för kontoret, men bara mätt för gata- och trafikenheten.  

 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
Inga kommentarer. 
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Medarbetarperspektiv 
 

1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten 

Resultatindikator Nuläge Måluppfyllelse 

Medarbetarengagemang 
(HME) - motivationsindex 

Resultat 
medarbetarskapsindex 
46 av 100, år 2016 

82,3 av 100 år 2018  

Medarbetarengagemang 
(HME) - ledarskapsindex 

Resultat 
ledarskapsindex 50 av 
100, år 2016 

81,3 av 100 år 2018  

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro 6,2 % 
på kommunnivå år 
2016, 4,0 % för SBK 

4,0 % för SBK 2018 

 

Inledning 
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat mycket med att utveckla och bygga upp verksamheten 
under de senaste åren. 
 
Måluppfyllelsen  
Måluppfyllelsen är mycket bra och med en positiv trend. 

 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
Resultatet av kontorets dagliga arbete med utveckling av medarbetare, ledare och 
arbetsprocesser visar att kontoret är på rätt väg. Inför framtiden är det viktigt att fortsätta med 
detta arbete för att klara av nämndens och kommunens uppdrag. 
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Mål 3. Ekologisk hållbarhet 
 

Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet 

3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle 

Resultatindikator Nuläge Måluppfyllelse 

Andelen miljöfordon av 
kommunkoncernens totala antal 
fordon 

Antal fossilfria i 
kommunen den 31 
december 2015 var 4 
av ca 35 fordon 

38 % på 
kommunnivå hösten 
2018 

 

Inledning 
Vid upphandling av bilar ska miljöfordon vara utgångspunkten. 
 
Måluppfyllelsen  
Andel miljöbilar mäts av Miljöfordon Sverige (MFS) för undersökningen kommunens 
kvalitets i korthet (KKiK), mätningen gjordes hösten 2018. Knivsta kommuns andel miljöbilar 
var 38 % i kommunkoncernen, en ökning från 29,4 %. Medelvärdet för riket var 35 % vid 
samma mätning. Knivsta kommuns KKiK-mått som redovisades 2016 var 20,5 %. 
Kommunkoncernen har stadigt förbättrat andelen miljöfordon från drygt 1/5 till över 1/3 
under 2018. Utöver denna mätning har kommunen även tillgång till en elbilspool med totalt 4 
elbilar, vardagar klockan 8-17. Antalet fossilfria bilar uppgår till totalt 6 bilar den 31 
december 2018, målet bedöms som uppnått. 

 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
För att kommunen ska kunna komma vidare och investera i till exempel biogasbilar behövs ett 
lokalt tankställe. Branschen behöver dock en större volym för att det ska vara intressant, och 
då kommunens fordonsflotta ensamt ger för liten volym är Knivsta ännu inte intressant. 
Knivsta behöver antingen en ökad efterfrågan från marknaden, eller att en annan stor aktör 
(som till exempel UL) går in och garanterar volym.  
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Mål 4. Ekonomisk hållbarhet 
 
Knivsta kommunkoncern använder invånarnas skattemedel resurseffektivt, hållbart och 
ändamålsenligt, och är en attraktiv kommun för näringsliv och företagande 

 

4:2 Knivsta kommun ska främja entreprenörskap 

Resultatindikator Nuläge Måluppfyllelse 

Andelen av företagarna som är 
nöjda med kommunens 
myndighetsutövning 

Nöjd kund index 
(NKI) 
kommunens 
myndighetsutövning 
var 72 av 100 år 
2016 

Nöjd kund index 
(NKI) 
kommunens 
myndighetsutövning 
var 61 av 100 år 
2017 

 
Inledning 
Samhällsutvecklingsnämnden ser att arbete med förenklade kontaktvägar och mer samlad 
information är en viktig del i arbetet med ökad nöjdhet. En samordnad satsning mellan fler 
nämnder och eventuellt med fler kommuner eller andra externa aktörer skulle kunna få en stor 
effekt på den upplevda nöjdheten bland både medborgare och företagare. 
 
Måluppfyllelsen  
Undersökningen är en servicemätning genomförd av Stockholm business alliance (SBA) 2017, av 
kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. De områden som ingått i mätningen för 
Knivstas kommun är bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll, dvs ingen enhet som 
ligger under samhällsutvecklingsnämnden. 

 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
Inga kommentarer.  
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Nämndens egna mål 
 
Samhällsutvecklingsnämnden har valt att för 2018 behålla samma mål som för 2017, då dessa mäts först und   

 
Sjöar och vattendrag i Knivsta kommun ska ha god vattenkvalitet 
 

Resultatindikator Målup     

Vattenkvaliteten i Knivstaån ska förbättras 
Tot._P     
As : -  
Tot. N   

       
 

Tätortens påverkan på Knivstaåns vattenkvalitet ska minska 
Tot._P     
As : -  
Tot. N   

       
 

Vattenkvaliteten i Storån ska förbättras 
Tot._P    
As: - 0   
Tot. N   

       

Vattenkvaliteten i Valloxen ska förbättras Inga m       
 

       
 

   
 

Inledning 
Kontorets fokus har varit att minska den mänskliga påverkan av tillförsel av näringsämnen till 
Knivstaån, Storån och Valloxen. Genom vattenvårdande åtgärder och förebyggande arbete 
ska miljökvalitetsnormerna för vatten i de kommunala vattenförekomsterna uppnås till 2021 
eller senast till 2027 i enlighet med vattendirektivet. 

 
Måluppfyllelsen samt nämndens åtgärder och aktiviteter  
Provtagningsprogrammets analysdata fungerar som underlag till den fysiska planeringen och 
vattenvårdsarbetet. I och med att provtagningarna påbörjades sent under 2017  finns inte 
tillräckliga data för att jämföra skillnader i vattenkemi mellan 2017 och 2018. Arbetet för att 
uppnå målen är flera och är kopplade till olika styrdokument. En av de största 
föroreningskällorna till både sjöar och vattendrag är orenat dagvatten som går rakt ut i vattnet. 
Ett provtagningsprogram för Knivstaån, Storån och Valloxen pågår och en rapport över 
Storåns vattenförhållanden har tagits fram. Ett underlag för lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för 
knivstaån har tagits fram utifrån data från provtagningsprogrammet. I underlaget finns angivet 
prioriterade åtgärder för att förbättra status i Knivstaån. Kommunen har erhållit LONA-bidrag 
för två åtgärder i LÅP, återmeandring av Pingla ström samt biologisk utveckling av en 
dagvattendamm i Alsike. LONA-projektet ”Lär känna Knivstaån” fortlöper enligt plan och 
avslutas 2020 med ett slutseminarium under våren 2020.   
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Nämndens ekonomi 
 

Ekonomiska förutsättningar 
Samhällsutvecklingsnämnden ekonomiska förutsättningar för 2018 är att nämndens 
verksamheter har tilldelats ett internt kommunbidrag som ska täcka verksamheternas 
nettokostnader. Det som är speciellt för samhällsutvecklingsnämnden är att parkerings- och 
trafikövervakning är tilldelade ett negativt kommunbidrag. Verksamheten förväntas att genera 
intäkter som täcker kostnaderna och det negativa kommunbidraget. Budgetramarna har 
räknats upp med 2 % för att täcka pris- och lönekostnadsökningar.  
 
Nämndens resultat 
Samhällsutvecklingsnämndens utfall per sista december är ett överskott på 4 372 tkr och det 
är en förbättring med 265 tkr jämfört med den senaste årsprognosen från oktober 2018. 
Främst bidragande till nämndens överskott är gator och vägar, naturvård, vindkraft samt 
exploateringsverksamheten. Nämndens totala kostnader har minskat från förgående år med  
1,2 %. Den största kostnadsposten är lönekostnader som uppgår till 23,7 % av de totala 
kostnaderna, vilket är en minskning jämfört med förgående år då andelen var 29,2 %. Andra 
större kostnadsposter är kapitaltjänstkostnaderna (21,6 %) som har ökat jämfört med 
förgående år (20 %) och köp av huvudverksamhet (19,3 %) som ligger i samma nivå som 
2017. 
 
Resultatuppställning nämnden 
 

Samhällsutvecklingsnämnden  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 47 952 47 952 47 928 
Intäkter 25 422 44 064 47 004 
Kostnader 73 374 92 016 90 560 
Resultat 0 0 4 372 
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Nämndens verksamheter (specificering per verksamhet efter mål och 
budgetstruktur) 
 
Nämnd- och styrelse 
Resultatet för nämnd- och styrelseverksamheten per sista december är 637 tkr. Anledningen 
till det överskottet beror på att politiska arvoden är lägre än det tilldelade kommunbidraget.    
  

Nämnd- och styrelseverksamhet  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 1 543 1 543 1 543 
Intäkter 0 0 0 
Kostnader 1 543 1 543 906 
Resultat 0 0 637 

 
 
Gator och vägar 
Verksamheten gator och vägars utfall per sista december 2018 är ett överskott 2 229 tkr. Inför 
verksamhetsåret 2018 fick gator och vägar ett ökat anslag, utöver indexuppräkningen, på 
2 760 tkr för täcka ökade kapitaltjänstkostnader och underhållskostnader. Främsta 
anledningen till verksamhetens överskott är att kapitaltjänstkostnaderna inte har ökat i samma 
nivå som verksamheten har fått kompensation för.  Verksamhetens kapitaltjänstkostnader har 
ökat med 7,3 % (1 055 tkr) jämfört med förgående år och det är en effekt av tidigare års 
beviljade investeringsmedel inte har nyttas till fullo. Främsta anledningen till att intäkterna 
har ökat jämfört med budget beror på ökade intäkter för grävtillstånd och arrenden. 
Verksamhetens största kostnadspost är kapitaltjänstkostnader som utgör 52% av de totala 
kostnaderna följt av köp av huvudverksamhet 15 %. I diagrammet nedan visas andelen olika 
kostnadsgrupperna utgör av de totala kostnaderna.  
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Gator, vägar  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 26 101 26 101 26 070 
Intäkter 0 3 344 6 054 
Kostnader 26 101 29 445 29 895 
Resultat 0 0 2 229 

 
 
Parkering och trafikövervakning 
Verksamheten redovisar ett negativt resultat på -599 tkr, anledningen till verksamhetens 
underskott är att intäkterna inte täcker det negativa kommunbidraget och verksamhetens 
kostnader. Intäkterna för verksamheten har ökat med 13% jämfört med förgående år och 
kostnader har ökat från förgående år med 25% (163 tkr). Bidragande orsaker till 
kostnadsökningen är lönekostnader, parkeringsbevakningen och underhåll av 
parkeringsautomaterna.  
 

Parkering, trafikövervakning  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag -1 938 -1 938 -1 938 
Intäkter 0 2 795 2 148 
Kostnader -1 938 857 809 
Resultat 0 0 -599 

 
 
Park 
Parkens utfall per sista december är ett underskott på 62 tkr. Både kostnaderna och intäkterna 
har ökat jämfört med den budgeterade nivån, jämfört med förgående år har verksamhetens 
kostnader minskat med 8,7 %. I tabellen nedan visas utvecklingen av intäkterna och 
kostnaderna under senaste tre åren, strecket i diagrammet visar självfinansieringsgraden som 
är intäkter dividerat med kostnaderna. Självfinansieringsgraden för 2018 är 27%, och året 
innan då verksamheten hade 8,7% högre kostnader var självfinansieringsgraden 28%. Med 
andra ord har årets minskning av kostnader inte medfört en högre självfinansieringsgrad utan 
att även intäkterna för 2018 är lägre än förgående år. 
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Park  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 4 927 4 927 4 930 
Intäkter 0 1 703 1 818 
Kostnader 4 927 6 630 6 810 
Resultat 0 0 -62 

 
 
Naturvård 
Verksamheten naturvård som är en del inom parkenheten redovisar ett överskott på 495 tkr. 
Naturvård ombesörjer naturvårdsprojekt, arrenden samt naturskolan. Anledningen till 
verksamhetens överskott grundar sig i både högre intäkter och lägre driftskostnader. 
Arrendeintäkterna har ökat från förgående år med 35% (81 tkr) samt en generell ökning av 
övriga intäkter med 75 tkr jämfört med förgående år. I nämndbudgeten finns inga intäkter och 
kostnader medräknande för naturvårdsprojekt som samfinansieras med andra externa aktörer. 
Andelen av intäkterna och kostnaderna som går att anknyta till naturvårdsprojekten är 400 tkr 
och outnyttjade projektmedel har flyttats över till nästkommande år om projektbeskrivningen 
tillåter. Verksamheten har haft lägre kostnader för underhåll och inköp av 
förbrukningsmateriel jämfört med budget och det tillsammans med de ökade intäkterna har 
medfört verksamhetens överskott. 
 
 

Naturvård  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 953 953 957 
Intäkter 0 300 965 
Kostnader 953 1 253 1 427 
Resultat 0 0 495 

 
 
Teknisk planering 
Utfallet per sista december för teknisk planering är ett överskott på 139 tkr. Anledningen till 
att verksamheten redovisar ett överskott är lägre lönekostnader, kostnader för köp av 
huvudverksamhet samt lokalkostnader. Konsultkostnaderna för verksamheten har ökat med 
69 % jämfört med förgående år men det är en följd av att lönekostnaderna är lägre i år.  

Tekniskplanering  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 2 768 2 768 2 768 
Intäkter 0 0 20 
Kostnader 2 768 2 768 2 649 
Resultat 0 0 139 
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Bredband 
Verksamheten bredband redovisar ett överskott på 156 tkr per sista december. Bredband 
består av en deltidstjänst som arbetar med bredbandsfrågor. Utöver lönekostnaden har 
verksamheten inte haft några större kostnader under året vilket medfört verksamhetens 
överskott. 
 

Bredband  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 487 487 487 
Intäkter 0 0 31 
Kostnader 487 487 362 
Resultat 0 0 156 

 
 
Exploatering 
Exploateringsverksamhetens utfall per sista december är ett överskott på 397 tkr och kommer 
främst till följd av intäkter för plankostnadsavtal vid försäljningar av mark i AR som uppgår 
till 1 615 tkr. Verksamhetens kostnader är högre än den budgeterande nivån på grund av bland 
annat en större kostnad för sanering av mark på 1 380 tkr samt utredningskostnader. 
Verksamhetens totala kostnader har minskat med 23% jämfört med förgående år och en 
förklaring till det är bland annat att saneringskostnaderna 2017 uppgick till 5 300 tkr.  
 

Exploatering  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 8 000 8 000 8 000 
Intäkter 0 0 1 834 
Kostnader 8 000 8 000 9 437 
Resultat 0 0 397 

 
 
Översiktsplan 
Resultatet för översiktsplan är per sista december ett underskott på 337 tkr. Anledningen till 
det underskottet är att arbetet med detaljplaneprogrammen nu har startat upp och har kostat 
mer än erhållen budget. Av verksamhetens totala kostnader på 1 417 tkr utgör 
konsultkostnader 97,3%.  
 

Översiktsplan  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 1 020 1 020 1 020 
Intäkter 0 0 60 
Kostnader 1 020 1 020 1 417 
Resultat 0 0 -337 
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Stadsbyggnad (Detaljplaner) 
Verksamheten Detaljplaners resultat per sista december 2018 är ett överskott på 490 tkr. 
Planenhetens intäkter utgörs främst av plankostnadsavtal som tecknas med exploatörer i de 
olika planprojekten. Ersättningen som tas ut i enlighet med dessa avtal tas ut vid ett flertal 
tillfällen under processen. Verksamhetens självfinansieringsgrad uppgår till 95%, med andra 
ord kan verksamheten finansiera sina kostnader till 95% genom intäkterna från 
plankostnadsavtalen. Lägre konsultkostnader samt lönekostnader är anledningen till 
verksamhetens överskott.  
 

Stadsbyggnad (Detaljplaner)  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 849 849 849 
Intäkter 0 10 500 7 001 
Kostnader 849 11 349 7 360 
Resultat 0 0 490 

 
 
Miljöutveckling  
Resultatet för miljöutveckling är ett överskott på 303 tkr per sista december. Anledningen till 
verksamhetens överskott är att kostnaderna för LONA-projektet och provtagningsprogrammet 
för Knivstaån, Storån och Valloxen är lägre än förväntat samt att lönekostnaderna för 
verksamheten är även lägre en den budgeterade nivån.  
 

Miljöutveckling  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 510 510 510 
Intäkter 0 0 0 
Kostnader 510 510 207 
Resultat 0 0 303 

 
 
Bostadsanpassning 
Verksamheten bostadsanpassning är en lagstyrd verksamhet och ekonomin kan påverkas 
kraftigt av större ärenden.  Verksamhetens redovisar ett underskott på 227 tkr till följd av att 
kostnaderna för ärenden överstiger den erhållna budgetramen. Under hösten har verksamheten 
hanterat ett större ärende vilket nämnden fattade beslut om på sammanträdet i juni. Av det 
totala beviljade beloppet på 1 432 tkr har 80 % kostnadsförts på 2018. 
 

Bostadsanpassning  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 2 732 2 732 2 732 
Intäkter 0 0 0 
Kostnader 2 732 2 732 2 959 
Resultat 0 0 -227 
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Avfallsverksamheten 
Avfallsverksamhetens utfall per sista december är ett överskott på 268 tkr, en ökad intäktsnivå 
och minskade behandlingskostnader av osorterat avfall. Verksamhetens intäkter har ökat med 
4,2 % jämfört med förgående år, en förklaring till de ökade intäkterna att antalet abonnenter 
har ökat under året. Verksamhetens totala kostnader har ökat med 1,8 % jämfört med 
förgående år och den största kostnadsposten är köp av huvudverksamhet som utgör 65 % av 
de totala kostnaderna 2018. Köp av huvudverksamhet innefattar kostnader för bland annat av 
behandling av restavfall och slam samt kostnader för Knivsta kretsloppspark. Verksamhetens 
konsultkostnader blev högre än den budgeterade nivån och det beror på att verksamheten har 
haft stöd av upphandlingskonsulter.  
 

Avfallsverksamheten  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 0 0 0 
Intäkter 17 172 17 172 17 579 
Kostnader 17 172 17 172 17 311 
Resultat 0 0 268 

 
 
Vindkraft 
Verksamheten vindkrafts utfall per sista december är 483 tkr. Den varma och torra sommaren 
har medfört att priserna på el och elcertifikat har stigit. Verksamhetens kostnader har ökat 
med 13 % och intäkterna har ökat med 32 % jämfört med förgående år. 
 
 

Vindkraft  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 0 0 0 
Intäkter 8 250 8 250 9 494 
Kostnader 8 250 8 250 9 011 
Resultat 0 0 483 
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Investeringar 
Samhällsutvecklingsnämndens investeringsram är uppdelad i två delar, ena delen är 
driftsinvesteringar och den andra delen är investeringar med anknytning till exploatering. 
Utfallet för driftsinvesteringarna uppgår till 9 310 tkr och nämnden var beviljad 67 595 tkr, 
det är en nyttjandegrad på 13,8 %. Exploateringsinvesteringarna uppgår till 2 680 tkr och 
nämnden var beviljade 93 000 tkr, det är en nyttjandegrad på 2,9 %. 

 
Investeringsram 
Samhällsutvecklingsnämnden 

Beviljad  
investeringsram 

Utfall 
Investering 

TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 8 000 64 
TRP Gredelbyleden/Gredelbyvägen 1 000 0 
TRP Gredelbyleden/Trunstavägen 6 000 0 
TRP Gredelbyleden/Ängbyvägen 1 000 0 
Gredelbybron 1 500 0 
Gredelbyleden, stadsgata (Centrala Ängby) 5 000 0 
Underhållsasfaltering bef. Gatunät 2 000 2 005 
Reinvestering belysning 3 200 2 852 
Förtätning belysning 600 0 
TSHÅ A-gator 1 000 828 
TSHÅ B-gator 400 0 
TSHÅ GC-vägar 1 000 0 
GC-väg landsbygd, medfinans 15 000 0 
Utökning GC-vägar inom befintligt vägområde 1 000 0 
Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan 2 000 0 
Centralvägen förlängning etapp 1, 450m 10 000 1 925 
GC-väg Kölängens förskola 2 000 877 
   
friluftsåtgärder Kölängen 1 000 0 
information och tillgängliggörande av natur 100 0 
Renovering hundrastgårdar 300 274 
ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 0 
Levande årum 1 000 0 
Naturreservatsbildning 300 171 
Fyrhjulig motorcykel 250 96 
   
Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 0 
Ureahygieniseringsanläggning 745 0 
   
Nämndens ofördelade investeringsmedel 2 500 218 
   
Summering Samhällsutvecklingsnämnden 67 595 9 310 
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Investeringsram 
Exploatering 

Beviljad  
investeringsram 

Utfall 
Investering 

Sågen - Infastruktur 5 000 0 
Nydal - Infastruktur 10 000 0 
Centrala Ängby - Infrastruktur 48 000 2 680 
AR – Infrastruktur 10 000 0 
Ofördelade medel exploatering* 10 000 0 
   
Summering Exploatering 93 000 2 680 
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