
 
 

 

   KUNGÖRELSE 
   2020-11-13 

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 

Dag och tid: Onsdagen den 25 november 2020, kl 18.00 

Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18, med möjlighet till distansnärvaro för 
ledamöter och ersättare (se separat information).  

Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se.  

Anmälan om förhinder: Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se  

Förtäring  
För de ledamöter som väljer att delta i Tilassalen kommer kaffe att finnas.  

Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.  

Tidssättning av sammanträdet och interpellationsdebatten 
Interpellationsdebatt kommer att hållas fram till klockan 19.00. Efter detta görs en paus, och 
sedan behandlas beslutsärenden. De interpellationer som inte debatterats innan pausen 
kommer att debatteras efter beslutsärendena i mån av tid.  

 

 

Välkomna!  

Klas Bergström (M), ordförande  

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


 
 

 

 
Dagordning 
 
1. Upprop 
 
2. Justering 
 
Förslag: Protokollet justeras av ordföranden och två justerare den 2 december 2020.  
 
3. Fastställande av dagordning  
 
4. Anmälnings- och informationsärenden  
 

a) Anmälda beslut och skrivelser  
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige (ej utsända med 
handlingarna):  
 

- Beslut från kommunstyrelsen, § 181, 2020-10-19, Verksamhetsberättelse och 
delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2020 

- Beslut från Tierps kommunfullmäktige, § 97, 2020-11-03, Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2021-2023 

- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 316, 2020-10-06, Delårsbokslut per augusti 
- Socialnämndens beslut § 93, 2020-10-01 - Ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 

2020 
- Socialnämndens beslut § 98, 2020-10-01 - Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 

för socialnämnden per augusti 2020 
- Beslut från samhällutvecklingsnämnden,  § 93, 2020-10-05, Knivstaförslag om 

bullerdämpande åtgärder längs Gredelbyleden 
- Beslut från samhällutvecklingsnämnden § 94, 2020-10-05, Verksamhetsberättelse 

och delårsbokslut per augusti 2020 
- Utbildningsnämndens beslut § 76, 2020-10-06 - Verksamhetsberättelse och 

delårsbokslut för utbildningsnämnden per augusti 2020 
 

b) Kommunalråden informerar  
 
5. Ledamöternas frågor 
 
6. Interpellationer  
KS-2020/109 

- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till kommunstyrelsens ordförande – 
Meröppna bibliotek 

 
- Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till samhällsutvecklingsnämndens ordförande 

– Nybyggnation av Mejeriparken 
 

- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till utbildningsnämndens ordförande – 
Trygghet i skolan 

 



 
 

 

 
Beslutsärenden 
 
7. Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2020 
KS-2020/861 
 
Utlåtande 2020-11-04 
Granskningsrapport oktober 2020  
 
8. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020  
KS-2020/780 
 
Ordförandebeslut 2020-10-21 
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020 (rapport reviderad 2020-
10-21) 
Beslut från kommunstyrelsen, § 182, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-10-07 
 
9. Detaljplan Alsike Nord etapp 2a 
KS-2020/652 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 197, 2020-11-10 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 102, 2020 11 09 
Tjänsteutlåtande 2020-10 23 
Plankarta 
Planbeskrivning  
Gestaltningsprogram 
Beslut från kommunfullmäktige, § 103, 2020-10-21 
 
10. Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 2021 
KS-2020/702 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 171, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-29 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 67, 2020-08-31 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2020-08-18 
Hemställan från Knivstavatten, inkommen 2020-08-10 
Underlag från Knivstavatten, tjänsteutlåtande och förslag på VA-taxa 
 
11. Reviderad avfallstaxa 2021 
KS-2020/802 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 183, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-10-14 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 95, 2020-10-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2020-09-14 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag på avfallstaxa  
 
 



 
 

 

 
12. Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna - Flytt av 

måltidsverksamhet och ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv 
KS-2020/723 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 172, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
Beslutshandling 2020-09-28  
 
13. Ombudgetering av medel för måltidsverksamhet 
KS-2020/726 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 173, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
 
14. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening 
KS-2020/699 
 
Observera att kommunstyrelsens beslut är felskrivet - beslutet ska tas i kommunfullmäktige.  
Beslut från kommunstyrelsen, § 184, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-10 
Information om kapitalisering KS-2020/687 
Förslag missiv och beslutformulering KS-2020/687 
Insatskapital per medlem samt förlagslån KS-2020/687 
 
15. Motion 2020:07 från Monica Lövgren (SD) - Inför digital signering av protokoll 
KS-2020/492 
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-21 
Beslut från kommunstyrelsen, § 153, 2020-09-21 
Tjänsteutlåtande 2020-08-04 
Motionen 
16. Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) – Mer trygghet inom hemtjänsten 
KS-2019/828 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 169, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från socialnämnden, § 83, 2020-09-10 
Socialnämndens tjänsteutlåtande 2020-09-05 
Motionen 
 
17. Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 

(KD) och Gunnar Parnell (-) om arbetsmiljö och minskade barngrupper i förskolan 
KS-2020/156 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 170, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från utbildningsnämnden, § 65, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-14 
Motionen 
 



 
 

 

 
18. Fyllnadsval av ersättare i Samordningsförbundet Uppsala – rättelse av felaktigt 

justerat protokoll 
KS-2020/10 
 
Förslag 2020-11-13 
 
19. Övriga valärenden 
KS-2020/10 
 
20. Anmälan av motioner 



 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  

 
Utökade öppettider i biblioteket 
 

Kristdemokraterna har återkommande föreslagit reformer som ökar valfrihet, tillgänglighet 
och som minskar kostnaden i kommunens verksamheter. En sådant förslag rör införandet av 
Meröppet bibliotek. Meröppna bibliotek innebär att låntagare med hjälp av lånekort och 
pinkod under vissa förutsättningar kan nyttja biblioteket utanför ordinarie öppettider.  

För biblioteket i Knivsta torde det i sammanhanget krävas smärre tekniska investeringar för 
att göra Knivsta bibliotek till ett meröppet bibliotek vilket skulle öka invånarnas tillgänglighet 
till biblioteket utan ökade kostnader. 

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande: 

Kommer ni införa ett meröppet bibliotek och isåfall när? 

 

Björn-Owe Björk (KD) 

 

 



 

 

1 [Datum] 

 

 

Interpellationssvar Meröppet bibliotek, Björn-Owe Björk (KD). 
 
 

•  Kommer ni införa ett meröppet bibliotek och isåfall när? 

Björn-Owe Björk (KD) 
 
 
Under 2019 arbetade Majoriteten fram en ny biblioteksplan. En viktig del i detta är att säkra 
tillgängliggörandet av information och upplevelser för Knivstabor i alla grupper. Ett sätt att 
göra detta är att se till öppettiderna i den fysiska lokalen på olika sätt.  
 
Biblioteket ska också verka för annat, bland annat att utveckla digitala tjänster och erbjuda 
media i olika format. 
 
I planen kan en också läsa att: 
”Knivsta bibliotek avser sträva mot det övergripande målet enligt 
Digitaliseringsstrategin, utg. Regeringskansliet: … att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter.” 
  
I det nya Centrum för Idrott och Kultur, möter vi ökat öppethållande, ökat nyttjande av 
digitaliseringens möjligheter och erbjudandet i olika format, med en digital biblioteksvägg 
som är öppen när CIK har öppet dvs under betydligt fler timmar än biblioteket i 
Kommunhuset har möjlighet att ha öppet. Där kan Knivstaborna hämta digitalt beställda 
böcker, låna och lämna tillbaka under utökade tider mm. 
 
Förhoppningen är att detta ska kunna öppna inom någon månad och på så sätt införa ett 
meröppet bibliotek. Faller detta väl ut går det att se andra platser där motsvarande möjlighet 
skulle kunna finnas 
 
Peter Evansson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
 



 
Interpellation 
 

Nybyggnation av Mejeriparken  
 
 
Grönytor och parker är viktiga delar i den tätare staden. I Knivsta kommun presenteras tre 
parkområden på kommunens hemsida. En av dem är Mejeriparken som är den mest centralt 
belägna.  
Parken invigdes för cirka 6 år sedan i och med att byggnationen av Sågenområdet stod klart. Buskar 
och träd planterades. Tillsammans med specialritade skulpturer för barn att leka i, även specialgjorda 
sittmöbler har installerats i parken.  
 
Att de kommunala grönytorna sköts och tas om hand är oerhört viktigt. En oskött park upplevs 
snabbt som otrygg, inbjuder till skadegörelse och fungerar som samlingsplats för kriminella 
aktiviteter. Inom psykologin finns teorin om ”Broken window” som beskriver att ett område som 
låtits förfalla snabbt kommer i en nedåtspiral då det inbjuder till ännu mer skadegörelse och annat 
dåligt beteende. 
 
I Mejeriparken har ett omfattande grävarbete påbörjats för att avlägsna buskar och träd. Växter och 
träd som planterades för bara några år sedan och alltså inte hunnit växa klart ännu. Det eftersom 
parken inte skötts och ogräs tagit över. 
I och med att Knivsta byggs ut och nya detaljplaner antas, kommer kommunen ackumulera stora 
grönytor där kommunen ansvarar för driften. Att behöva göra om de offentliga miljöerna och 
parkerna konstant kommer att bli oerhört dyrbart för kommunen. Dessutom är det inte hållbart med 
en sådan utveckling. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordförande för Samhällsutvecklingsnämnden följande; 
 

- Varför gjordes inte parken på rätt sätt från början? 
- Kommer lekredskapen att tas bort? 
- Kommer de arkitektritade sittmöblerna att finnas kvar? 
- Vad kostade anläggande av parken initialt och hur mycket kostar denna renovering? 

 
 
 
Pontus Lamberg 
 
Kristdemokraterna 
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Siobhan Gorny

Från: Thor Övrelid
Skickat: den 15 september 2020 08:56
Till: Siobhan Gorny
Ämne: interpellationssvar

Svar Pontus Lambergs fråga om Mejeriparken: 
 
Det är olyckligt att interpellanten inleder med en felaktig bakgrundsbild. Parken har inte varit oskött och 
detta är inte heller anledningen till att “ogräs tagit över”. Detta är subjektiva uppfattningar från 
interpellantens sida. Jag ska försöka stilla interpellantens oro.  
 
Parken har skötts med sedvanlig initial etableringsskötsel och sedan underhållsskötsel. Rotogräset i 
planteringsbäddarna har ingenting med undermålig skötsel att göra utan har sin bakgrund i att jorden som 
levererades vid anläggning innehöll rottrådar. Då detta uppdagades fick entreprenören byta ut jorden. 
Entreprenören garanterade vid detta tillfälle att jorden var rotogräsfri. Det kan vi nu konstatera att den inte 
var. För att undvika långsiktigt fördyrande underhåll gör vi nu om planteringsbäddarna (som det handlar om 
och som kan konstateras vid ett platsbesök). Detta kommer glädja oss alla i dubbel bemärkelse - vi sparar 
pengar långsiktigt och det blir en mysigare miljö i och kring parken.  
 
Lekställningen blir kvar. Sittmöblerna blir kvar (även de vanliga sittbänkarna). Belysning blir kvar.  
 
Den totala kostnaden för parken då den stod klar 2014 var 6 020 613kr. Kostnaden för pågående 
renovering är 800 tkr. Den årliga driftkostnaden för skötsel och underhåll av Mejeriparken är cirka 147 
tkr/år. Detta inkluderar renhållning, ogräsrensning, gräsklippning och övrigt underhåll. Renhållningen 
ensamt står för nära hälften av den totala kostnaden.  
 
Thor Övrelid 
Ordförande Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
 
Thor Övrelid 
Ledamot Kommunfullmäktige 
Ledamot Kommunstyrelsen 
Ordförande Samhällsutvecklingsnämnden 
Ordförande Moderaterna 
www.knivstamoderaterna.se  
 



 
Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande 

 
Trygghet i skolan 
 
Vid fullmäktige den 23 september antogs mål och budget för Knivsta kommun.  

Ett av de mål som fempartistyret i Knivsta antog rör trygghet i skolan. Med förvåning 
noterar jag att det moderatledda styret i utbildningsnämnden har som mål att bara 
nio av tio ska vara trygga i årskurs 9.  

 

 

Jag vill därför fråga utbildningsnämndens ordförande: 

Är det en rimlig målsättning att bara nio av tio upplever att de är trygga i skolan? 

 

Björn-Owe Björk (KD) 

 



Svar på interpellation: Trygghet i skolan 

Tack för en interpellation i ett viktigt ämne. Fempartimajoriteten i utbildningsnämnden 

strävar självklart efter att alla barn ska vara trygga i skolan.  

Kommunfullmäktige har pekat ut en riktning genom att säga att fler barn ska vara trygga i 

skolan under 2021 än föregående år. Kommunfullmäktige sätter ett uppnåendemål om 90%. 

Vi tar med oss denna inriktning in i det vidare arbetet med internbudget och målsättningar 

som nu är nästa steg. 

Men med detta sagt och utan att föregripa den internbudgetprocess som pågår just nu, i 

utbildningsnämnden, så vill jag ändå göra tydligt att strävan och ambitionen alltid kommer 

att vara högre än det på mål på 90% som är uppsatt av kommunfullmäktige.  

Precis som med flera andra mål inom skolans värld så är det långsiktiga målet 100% trygghet 

i Knivstas skolor. 

 



Knivsta kommun 2020-11-04 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Utlåtande avseende delårsrapport per 2020-08-31 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i de-
lårsrapporten per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Reviso-
rernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av 
densamma. 

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

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 17,8 mnkr. Det progno-
stiserade resultatet för 2020 uppgår till 22,7 mnkr vilket är 13,7 mnkr bättre 
än budgeterat. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 13,2 
mnkr. 

Vi bedömer att 

• Delårsrapporten för Knivsta kommun, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Vi noterar dock att det i
förvaltningsberättelsen saknas en analys av uppfyllelsen av verksamhetens
mål enlig god ekonomisk hushållning och det saknas upplysning om hän-
delser av väsentlig betydelse som inträffat efter delårsperioden.

• Vi bedömer att det prognostiserade resultatet på 22,7 mnkr är förenligt med
det finansiella målet som innebär ett resultat som ska uppgå till minst 1,5 %
av skatter och bidrag. Däremot kommer de finansiella målen, att nettokost-
naden för egentlig verksamhet i kr/invånare ska uppgå till högst 56 861 kr
och att låneskulden i kommunkoncernen högst ska uppgå 75 000
kr/invånare, inte att uppnås. Detta innebär att det övergripande målet att
Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans delvis bedöms
komma att uppnås.
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Knivsta kommun 2020-11-04 

 

• I det prognostiserade resultatet på 22,7 mnkr ingår exploateringsvinster på 
52 mnkr, varav 39 mnkr ännu ej är realiserade. Exklusive dessa är resultatet 
negativt med -29.3 mnkr respektive -16,3 mnkr. Dessutom har extra statsbi-
drag på 34 mnkr påverkat resultatet positivt i prognosen. Vår samlade be-
dömning är mot bakgrund av detta att Knivsta kommun fortsatt har en oba-
lans i ekonomin. 

• Baserat på delårsrapportens återrapportering bedömer vi det vara svårt att 
utifrån den information som lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida 
måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är förenlig med de av fullmäktige 
fastställda målen. Målen bedöms endast delvis komma att uppnås och inget 
mål bedöms komma att uppnås. 

. 

 
FÖR KNIVSTA KOMMUNS REVISORER 

 

 

Ronny Hellström  

Ordförande  
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Granskning av delårsrapport 31 augusti 2020 Knivsta (4)  PDF (8 sidor, bifogade nedan)
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Deltagare

  KNIVSTA KOMMUN 212000-3013 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Ronny Hellström

Ordförande Knivsta Kommunrevision

ronny@begus.se

2020-11-04 20:33:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Peter Alm

Auktoriserad Revisor

peter.alm@pwc.com

Leveranskanal: E-post
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Översiktlig granskning 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som 
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

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

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt 
lagens krav och god 
redovisningssed? 

Uppfyllt 

Baserat på vår översiktliga 
granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att 
delårsbokslutet för Knivsta kommun 
inte, i allt väsentligt, är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. Vi noterar 
dock att det i förvaltningsberättelsen 
saknas en analys av uppfyllelsen av 
verksamhetens mål enlig god 
ekonomisk hushållning och det 
saknas upplysning om händelser av 
väsentlig betydelse som inträffat 
efter delårsperioden. 

 

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

Delvis uppfyllt 

Baserat på vår översiktliga 
granskning av delårsrapportens 
återrapportering har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle 
vara delvis förenligt med de 
finansiella mål som fullmäktige 
fastställt i budget 2020. Vi noterar 
dock att i det prognostiserade 
resultatet för 2020 på 22,7 mnkr 
ingår exploateringsvinster på 52 
mnkr, varav 39 mnkr ännu ej är 
realiserade. Exklusive dessa är 
resultatet negativt med -29.3 mnkr 
respektive -16,3 mnkr. Dessutom har 
extra statsbidrag på 34 mnkr 
påverkat resultatet positivt i 
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prognosen. Vår samlade bedömning 
är mot bakgrund av detta att Knivsta 
kommun fortsatt har en obalans i 
ekonomin.  

Baserat på vår översiktliga 
granskning av delårsrapportens 
återrapportering anser vi det vara 
svårt att utifrån den information som 
lämnats i delårsrapporten bedöma 
huruvida måluppfyllelsen av 
verksamhetsmålen är förenlig med 
de av fullmäktige fastställda målen. 
Målen bedöms endast delvis att 
komma att uppnås och inget mål 
bedöms komma att uppnås. 
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Inledning 
Bakgrund 

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

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

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

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

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

Avgränsning och Metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

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

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

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 
väsentliga iakttagelser och bedömningar. 
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Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-19 och 
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-11-25. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef 

Iakttagelser och bedömningar 
 
Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 
perioden uppgår till 17,8 mnkr. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 22,7 
mnkr vilket är 13,7 mnkr bättre än budgeterat. I det prognostiserade resultatet ingår 
exploateringsvinster med 52 mnkr, varav orealiserade exploateringsvinster utgör 39 
mnkr. Det innebär att resultatet i prognosen exklusive exploateringsvinster skulle bli 
negativt med ca -29,3 mnkr och exklusive orealiserade exploateringsvinster negativt 
med -16,3 mnkr.  

Styrelsen kommer att ha överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.  

Kommunen avviker mot god sed avseende kraven på förvaltningsberättelsen innehåll 
enligt RKRs rekommendationer och LKBR. I förvaltningsberättelsen saknas en analys 
av uppfyllelsen av verksamhetsmålen för god ekonomisk. Enligt RKR R17 ska den 
förenklade förvaltningsberättelsen innehålla Upplysningar om kommunens förväntade 
utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk 
hushållning.  Däremot finns ett eget avsnitt om verksamhetsmålen, “Måluppföljning 
Kommunfullmäktige” i delårsrapporten. Vi kan inte heller se att det finns en tydlig, 
överblickbar beskrivning av väsentliga händelser efter delårsperioden.  Enligt RKR R17 
ska den förenklade förvaltningsberättelsen innehålla Händelser av väsentlig betydelse 
som inträffat under delårsperioden efter dess slut, men innan delårsrapporten 
upprättats.  

Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 13,2 mnkr. 

Bedömning 

Baserat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Knivsta kommun inte, i allt 
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. De 
avvikelser som beskrivs ovan är inte av den karaktären att den förändrar vår 
bedömning. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för 
år 2020. 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2020-2023 innehållande 
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020 

Kommunfullmäktige har beslutat om tio verksamhetsmål och ett finansiellt mål. 
Fullmäktiges mål mäts genom att en eller flera indikatorer är kopplade till dem. 
Indikatorer innehåller utfallsvärden, målvärden och prognostiserad måluppfyllelse. I 
delårsrapporten görs en analys av den prognoserade uppfyllelsen av målen och 
målvärden för indikatorerna. 

Finansiella mål 

Det finansiella målet är “Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans”. 
Av redovisningen framgår att indikatorerna för målen för 2020 är följande 

● Nettokostnad för egentlig verksamhet i kr/invånare ska uppgå till högst 56 861 kr. 
Prognostiserat utfall ca 59 000 kr 

● Låneskuld i kommunkoncernen per invånare ska högst uppgår till 75 000 kr. 
Prognostiserat utfall 94 000 kr 

● Årets resultat i förhållande till skatter och kommunalekonomisk utjämning ska minst 
uppgå till 1,5%. Prognostiserat utfall 1,9%. 

Av redovisningen framgår att en finansiell målindikator prognostiseras att uppfyllas och 
två målindikatorer prognostiseras att inte uppfyllas. Det finansiella målet prognostiseras 
därför att delvis komma att uppnås. 

Verksamhetsmål 

Av redovisningen framgår att av tio verksamhetsmål prognostiseras nio att delvis 
uppnås och för ett verksamhetsmål har utvärdering inte kunna göras på grund av 
pandemin. Av indikatorernas mål prognostiseras 13 mål att uppnås, 11 mål kommer 
delvis att uppnås, 6 kommer inte att uppnås och för två av målen har mätning inte varit 
möjlig. För varje mål och för indikatorerna görs en analys som ligger till grund för 
bedömningen av måluppfyllelsen.  

Bedömning 

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som 
fullmäktige fastställt i budget 2020. Det prognostiserade resultatet på 22,7 mnkr är 
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förenligt med det finansiella målet som innebär ett resultat som ska uppgå till minst 1,5 
% av skatter och bidrag. Däremot kommer de finansiella målen att nettokostnaden för 
egentlig verksamhet i kr/invånare ska uppgå till högst 56 861 kr och att låneskulden i 
kommunkoncernen högst ska uppgå 75 000 kr/invånare, inte att uppnås. Detta innebär 
att det övergripande målet att Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i 
balans delvis kommer att uppnås. 

  I det prognostiserade resultatet på 22,7 mnkr ingår exploateringsvinster på 52 mnkr, 
varav 39 mnkr ännu ej är realiserade. Exklusive dessa  är resultatet negativt med -29.3 
mnkr respektive -16,3 mnkr. Dessutom har extra statsbidrag på 34 mnkr påverkat 
resultatet positivt i prognosen. Vår samlade bedömning är mot bakgrund av detta att 
Knivsta kommun fortsatt har en obalans i ekonomin.  

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering anser vi det 
vara svårt att utifrån den information som lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida 
måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är förenlig med de av fullmäktige fastställda 
målen. Målen bedöms endast delvis komma att uppnås och inget mål kommer att 
uppnås.  

 

 

2020-10-28 
 
 
 
 
Peter Alm 

  

Uppdragsledare   
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Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin Covid-19 

Sammanfattningsvis har året i mycket stor utsträckning präglats av pandemin Covid19. Det har 
inneburit hög arbetsbelastning för i stort sett alla kommunens verksamheter och alla 
verksamheter har påverkats på ett eller annat sätt. 

Konsekvenserna har varit lite olika, exempelvis har distansarbete förändrat arbetssättet, men 
långt ifrån alla i kommunen har den möjligheten. Många funktioner som måste vara närvarande 
fysiskt i äldreomsorg, förskola och grundskola för att ta några exempel. 

Det har krävts en stor omstrukturering i arbetet inom Vård- och omsorgskontoret för att möta 
pandemin på bästa sätt,. Den regionala samverkan har varit mycket tät under våren och 
sommaren och lokalt har arbetet fortlöpande behövt justeras allt eftersom de nationella och 
regionala rekommendationerna och föreskrifterna förändrats. Fokus är - och har varit - ständigt 
högt på följsamhet till gällande hygienriktlinjer. 

Nya arbetssätt har inrättats avseende skyddsutrustning, minskad smittspridning och även 
smittspårning där det behövts. Under en period var det svårt att få tag på skyddsutrustning och ett 
centralt lager samt samordnad inhandling inrättades. Inom samtliga verksamheter har 
utbildningar och möten i mycket hög utsträckning skett digitalt. Även besök inom 
myndighetsutövningen har förlagts i så stor utsträckning som möjligt till en digital miljö. Det har 
varit hög arbetsbelastning på alla enheter, med högre sjukfrånvaro än vanligt och även högre 
frånvaro på grund av vård av barn. Socialnämndens verksamheter har dock hela tiden kunnat ge 
invånarna nödvändig vård, omsorg, stöd och service. 

På Estrids gård infördes besöksförbud den 20/3 och det nationella besöksförbudet infördes 1/4 
för att minska smittspridningen på särskilda boenden för äldre. Lyckträffen och 
dagverksamheten för äldre stängdes och kommer att hållas stängda till årets slut. Andra 
verksamheter så som Fröhuset och Stegen har istället ställt om arbetssätt och i så hög 
utsträckning som möjligt förlagts utomhus. Frivilligsamordning infördes i kommunen, och pågår 
fortsatt, där kommuninvånare kan få hjälp med t ex inköp, och där den som önskar får en 
telefonkontakt med en volontär från Lyckträffen via "vänlinjen". 

Exempel på förändrade volymer inom socialnämndens verksamheter på grund av 
coronapandemin är missbruksvården där både orosanmälningar och antalet HVB-
hemsplaceringar hittills varit knappt 20% jämfört med samma period år 2019. Volymerna inom 
färdtjänst och riksfärdtjänst har minskat till rekordlåga nivåer och den tidigare ökningen inom 
äldreomsorgen har avstannat och även minskat något när brukare avsäger sig insatser eller avstår 
från att ansöka om stöd. Barn- och Ungdomsenheten sticker här ut då de istället har marginellt 
fler orosanmälningar hittills i år jämfört med samma period föregående år. 

Mötesformer har förändrats samt utvecklats och pandemin har tvingat det digitala användandet 
att utvecklas i positiv riktning. Bland annat har kontaktcenter har givits möjlighet att arbeta på 
distans. Det är glädjande att kunna konstatera att en stor del av arbetsuppgifterna går utmärkt att 
genomföra på distans. 

Digital signering är infört inom flera områden. Det var processer som var under införande, men 
från våren blev behovet mycket stort att snabba på denna utveckling. 
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Kommunledningskontoret har även startat arbetet för ett e-arkiv och införandet kommer starta 
under hösten/vintern. Office 365 har införts på flera arbetsplatser och förenklat arbetet för 
många. Arbetet för digital tillgänglighet, som innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till 
digital offentlig service, pågår och en granskning har genomförts. 

Utbildningsnämndens verksamheter på flera sätt påverkats av pandemin. Hanteringen av 
pandemin har tagit mycket ledningstid i anspråk och sjukfrånvaron har ökat markant. 
Undervisningen har dock kunnat genomföras enligt plan tack vare stora insatser från alla 
medarbetare. 

Den så kallade "hemestereffekten" dvs att medborgarna på grund av reserestriktioner och övriga 
coronarelaterade hinder tvingats sysselsätta sig hemma i betydligt större omfattning än vad som 
annars är vanligt, syns i statistiken gällande sökta bygglov. Bygglovsenheten har mycket att 
göra. 

Coronapandemin har haft en påverkan på miljöenhetens verksamhet i att den ordinarie tillsyn 
och kontroll har fått anpassas efter rådande situation och i vissa fall pausas samtidigt som 
enheten har fått jobba med att ta fram nya arbetssätt för att kunna utföra sitt uppdrag i högsta 
möjliga mån utifrån rådande situation. Det har även tillkommit ett nytt tillsynsansvar till 
nämnden över tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Denna tillsyn får inte vara 
avgiftsfinansierad och en del av kostnaden för tillsynen kommer att täckas av medel från staten. 

Distansarbetet har minskat utpendlingen kraftigt, det har i sin tur påverkat beläggningen på de 
infarts- och pendlarparkeringarna. Ett stort intäktsbortfall bedöms föreligga för 2020. 

Verksamheten vid Knivsta Kretsloppspark har påverkats särskilt då nya förhållningssätt och stor 
ökning av både besökare och avfallsmängder innebär ökade kostnader för extra bemanning och 
avfallsbehandling. 

Kommunens budget för 2020 har reviderats dels på grund av en större budgetavvikelse som 
identifierades i början av året, men efter mars månad blev det tydligt att det även krävdes 
förändringar av budgeten på grund av pandemin. Kommunfullmäktige beslutade om reviderad 
budget i juni månad. 
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Utöver pandemins effekter och påverkan sker det många förändringar och förbättringar inom 
kommunernas verksamheter.  

Ekonomikontoret har uppgraderat ekonomisystemet under våren. Under sommaren har ett nytt 
upphandlingsverktyg implementerats. 

HR-kontoret har fortsatt värderingsarbetet genom fastställande av en Ledarfilosofi - en grund 
kring kommunens förväntningar på våra chefer, ett stöd vid chefsrekrytering samt bas för 
utvecklingsinsatser för våra befintliga chefer. Ett ytterligare stöd till våra chefer är den digitala 
Chefsportalen som lanserats under året. Detta möjliggör för chefer att lättare ”hitta lätt för att 
göra rätt” i sitt chefsuppdrag. 
Under våren 2020 har öppnandet av ishallen varit en stor utmaning. Covid- 19 har påverkat hur 
uthyrning och beläggning har kunnat göras. Detta gäller även scenkonstlokalen på CIK. Att hitta 
alternativa sätt att nå människor, och då framför allt ungdomar, under våren och sommaren med 
aktiviteter har skapat nya och innovativa arbetssätt 

Under det gångna läsåret har samverkan med Uppsala Universitet förstärkts. Inom ramen för 
"Mera Lärande" har projektet med fokus på forskningslitteracitet fortsatt och då inkluderat 
handledning till bla skolledare och förstelärare. Två enheter har ett utökat samarbete med 
universitet, Thunmanskolans projekt syftar till att bättre förstå vad som motiverar elever till 
studier och Norrgårdens förskola fokuserar på lärmiljöer och kvalité. 

Lärarprogrammet förändrar sin verksamhetsförlagda utbildning till att omfatta så kallade 
partnerskolor. Knivsta kommun kommer från hösten 2020 att vara en av de kommuner som får 
möjlighet att verka som samarbetspartner kring detta. 

I Knivsta kommun finns sedan hösten 2020 ett överskott av förskoleplatser. Detta beror framför 
allt på att befolkningsprognosen har räknats ner, att flera fristående aktörer startar upp 
verksamhet i Knivsta och att det tillkommit fler fristående pedagogisk omsorg samt att antalet 
barn i barngrupperna ökar. Som ett led i att möta denna utveckling beslutade 
Utbildningsnämnden vid sitt sammanträde i mars 2020 att avveckla verksamheten vid Citronens 
förskola. 

Under 2020 pågår en omställning av utbildningskontorets administration med digitalisering i 
fokus. Ett led i detta är en övergång till systemet "IST-administration". Sammantaget möjliggör 
detta en minskning av personalkostnaderna från 2021. 

Bygg och miljökontoret har arbetat med förebyggande insatser i arbetsmiljön i syfte att bland 
annat minska sjukfrånvaron. Insatserna börjar nu ge resultat. 

Under året som gått har nya ramavtal tecknats gällande drift-, mark- och beläggningsarbeten. 
Under sommaren har flera underhållsarbeten kunnat påbörjas inom det kommunala vägnätet. En 
mer omfattande inventering av den kommunala gatubelysningen har påbörjats för att se behovet 
av reinvestering, och som ett resultat av den har stora delar av anläggningen i området runt 
Kölängen bytts ut. 

Två större gatuinvesteringar har fortskridit, byggandet av Parkvägen och cirkulationsplatsen i 
korsningen Gredelbyleden - Kölängsvägen, och arbetet med att bygga infrastruktur inom 
området för detaljplan Centrala Ängby har påbörjats. 
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Införandet av ett nytt insamlingssystem för avfallshanteringen som innebär att alla hushåll i 
småhus (villa och fritidshus) ska få tillgång till bostadsnära insamling av hushållsavfall och 
förpackningar fortlöper. En ny insamlingsentreprenör startar sitt uppdrag den 19 oktober i 
samarbete med Knivsta, Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommun. 

Byggnationen av en hygieniseringsanläggningen för återförande av näringsämnen för slam från 
enskilda avlopp har upphandlats och entreprenör antagits. Anläggningen finansieras till hälften 
av bidrag från länsstyrelsen och till hälften av kommunen. Anläggningen beräknas vara 
färdigställd under innevarande år. 

Utvecklingsprogrammet för västra Knivsta och Alsike fortskrider, där stadsutvecklingsstrategin 
är en viktig pusselbit. Arbetet med strategin kommer att fortlöpa under året för att vara klart till 
årsskiftet. Vidare har beslut fattats om stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy som anger 
riktningen för hur ett framtida Knivsta ska formas. 

Stadsutvecklingsavtal har tecknats med fyra ankarbyggherrar. Avtalen innebär att kommunen till 
var och en av byggherrarna anvisar mark inom Västra Knivsta motsvarande högst 250 bostäder. 
Byggherrarnas åtagande är dels att bidra med kompetens, marknadskännedom etc i 
utvecklingsarbetet för västra Knivsta. Avtalen ger kommunen också en inkäkt. 

Under året har kommunen överlåtit mark till Bolite Bostäder som en del av detaljplaneområdet 
Centrala Ängby, där planerar de uppföra ca 80 hyreslägenheter. 

Ett antal större exploateringsavtal har tecknats under året, bland annat detaljplanen för kvarteret 
Segerdal samt detaljplanen för Lilla Brännkärrsskogen. 

Inom företagsområdet Ar pågår förhandlingar om några större tomtförsäljningar, intresset för att 
köpa mark i Knivsta för bostadsbyggande är fortsatt starkt och har inte påverkats av pandemin. 

Under året har beslutshandlingar för två kommunala naturreservat färdigställts. Projektet "Lär 
känna Knivstaån" har avslutats och kommer att avslutas i november 2020 med en utställning och 
ett slutseminarium i kommunhuset. En digital trädvandring har producerats med syfte att öka 
kunskapen om våra inhemska träd samtidigt som man uppmuntrar till promenader och vistelse 
utomhus. 

Den 1 januari 2020 bildades den nya enheten Hemvård som var en sammanslagning av 
hemtjänsten och hemsjukvården. Det har under våren varit ett stort arbete för att få ihop de olika 
verksamheterna till en enhet. Fortsatta svårigheter att rekrytera och behålla sjuksköterskor ledde 
till att enheten, för att uppnå ökad kontinuitet, upphandlat beredskap av sjuksköterskor. 

Enheten för barn och unga gick in i året med en hög personalomsättning och en hög andel inhyrd 
bemanningskonsulter. Med en tydlig strategi för ökad stabilitet har omsättningen sjunkit och 
behovet av konsulter upphört (inga konsulter finns kvar i enheten). 

Den 10 augusti öppnades Tegelparken som är en servicebostad enligt LSS i kommunal regi, med 
plats för 8 brukare. Boendet har möjliggjort för flera kommuninvånare att flytta tillbaka till 
Knivsta. 

Utökad samverkan mellan stödboendet, råd och stöd samt enheten för barn och unga har även 
möjliggjort för flera unga att få stöd på hemmaplan - i en medveten satsning för att minska på 
externa HVB-hemsplaceringar. 

IVO har under vår och sommar genomfört granskningar av socialnämndens stödboende, 
hemtjänsten och Estrids gård, utan anmärkningar. 
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Införande av digitalt ledningssystem enligt SOSF:s 2011:9 pågår, dock med något lägre takt än 
planerat på grund av pandemin samt svårigheter med koppling mellan IT-system. 

Nytt förfrågningsunderlag för LOV hemtjänst trädde i kraft 1 mars 2020. Vidare har 
avtalsuppföljningar genomförts inom LOU och LOV. 

Socialnämnden har antagit reviderade biståndsriktlinjer och delegationsordning. Revidering av 
hjälpmedelsriktlinjer samt nya avvikelsehantering pågår. 

Vård och omsorg genomför ett införade av verksamhetssystem till Cambio VIVA. Nuvarande 
system Siebel och Procapita kommer att fasas ut. Projektinförandet fortskrider enligt plan och 
bedöms efter genomförandet innebära en kvalitetshöjning i arbetet i och med att samtliga 
verksamheter får ett gemensamt system. 

Vårdcentrumutvecklingen inom effektiv och nära vård har intensifierats under året och inför 
hösten har flera delprojekt startat upp där Knivsta deltar. Fokus är bland annat psykisk hälsa barn 
och unga, samt tidiga insatser för alla målgrupper. 

Roslagsvatten har utreder nya framtida avloppsreningskapacitet i Knivsta med målsättning om 
beslut under Q4 2021. Det pågår förhandlingar och diskussioner om Knivsta kommuns framtida 
avloppsrening med både Käppalaförbundet och Knivsta kommun liksom Sigtuna kommun. 
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Kommunens förväntade utveckling 

Enligt Knivsta kommuns beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska bland annat 
följande mål uppnås: 

 Knivsta Kommun ha en ekonomi i balans 
 Planeringen av den ekonomiska politiken skall utgå från försiktighetsprincipen, där 

säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsättning.  
 Knivsta Kommun skall vara en attraktiv kommun genom att ha en god kommunal 

ekonomi, låg kommunalskatt och taxor till jämförbara kommuner. 
 På lång sikt ska resultatmålet i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag 

och utjämning uppgå till lägst 1 procent. 
 I mål och budget angivna ramar/ anslag för verksamheterna utgör sammantagna 

kostnadstak för respektive nämnd. Nämnd måste hantera befarade överskridanden inom 
denna totalram. 

 De kommunala bolagen och de affärsdrivande verksamheterna skall ha full 
kostnadstäckning. 

Med utgångspunkt i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning finns goda utsikter att hantera 
framtidens utmaningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Dessvärre har Knivsta 
kommun under några år haft en ansträngd ekonomisk situation, med både negativa och svaga 
resultat vilket utmynnade i en skattehöjning från 1 januari 2019 med hela 70 öre. 

Vidare flaggar Sveriges Kommuner och Regioner för en nationell utmaning som kortfattat 
beskrivs "färre ska försörja fler". Det betyder att Sverige står inför en åldrande befolkning, 
antalet äldre över 80 år väntas öka med 85 procent kommande åtta år. De yngre upp till 18 år 
väntas öka med 48 procent. Samtidigt som andelen i arbetsför ålder blir mindre. 

Den förändrade demografin väntas leda till stora investeringar i Sveriges kommuner. I Knivsta 
finns ytterligare en utmaning i fyrspårsavtalet med staten som är ett kommunalt åtagande om 
15000 nya bostäder fram till år 2057 vilket kommer kräva investeringar och utbyggnad av 
kommunal service och infrastruktur för de drygt 30000 nya kommuninvånarna, men det leder 
även till nya skatteintäkter. 

På kort sikt (5 år framåt) så behöver Knivsta kommun hantera den ansträngda ekonomiska 
situationen. Det kommer dels ske genom att hårda prioriteringar i investeringar vilket redan nu 
inneburit att vissa större investeringar har lagts på is. Det andra är att fortsätta arbete med att 
effektivisera processer där ny teknik är en viktig framgångsfaktor. I kommunens 
lokalförsörjningsplan är slutsatsen att inga nya förskolor eller skolor är nödvändiga kommande 
år, detsamma gäller äldreboenden. De verksamheter som finns kan dock räkna med ökad 
nyttjandegrad vilket förväntas leda till ökad kostnadseffektivitet. En större investering är 
identifierad i en idrottshall vilket finansieras genom löpande verksamheten. Under perioden 
väntas därför låneskulden sjunka något i absoluta tal men framförallt kronor per invånare. Vidare 
har förvaltningen ett uppdrag från Kommunfullmäktige att sänka kostnaderna i fasta priser och 
volym med i grova drag 30 miljoner kronor under mandatperioden, men det kräver också modiga 
politiska beslut. 
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Långsiktigt är kommunkoncernens låneskuld på drygt 1,6 miljarder kronor visserligen en 
ränterisk men samtidigt möjlig att hantera förutsatt att det finansiella målet uppgår till lägst 1 
procent av skatter, bidrag och kommunal ekonomisk utjämning. Utmaningen i låneskulden ligger 
främst i att övertyga långivare att Knivsta kommun kan bära ytterligare lån för framtida 
investeringar. Kommuninvest kan begränsa utlåningen vid för hög skuldsättning per invånare om 
de anser att betalningsförmågan är svag. Fyrspårsavtalet innebär i grunden en fortsatt hög 
befolkningstillväxt vilket sannolikt kommer kräva nya investeringar i infrastruktur och 
verksamhetslokaler. Vidare är nya investeringar normalt kostnadsdrivande jämfört att ta i 
anspråk äldre infrastruktur och fastigheter. Slutsatsen är att nya skatteintäkterna måste matcha 
kostnadsökningen för de nya kommuninvånarna med ett överskottsmål som bidrar till egen 
finansiering av investeringar, då är tillväxten ekonomiskt hållbar. 

Kommunstyrelsen sammanfattande bedömning är att de finansiella målen delvis är uppnådda, 
resultatet bedöms uppgå till mer än 1 procent av skatter bidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Kostnadsnivån bedöms vara högre än måltalen men utvecklingen är i rätt riktning där 
kostnadsstrukturen är nedåtgående. De verksamhetsmässiga resultaten bedöms vara goda i ljuset 
av pandemin, skolan har i överlag goda resultat, äldreomsorgen har en god kundnöjdhet. Arbetet 
med Agenda 2030 och hållbarhetsfrågor är initierat i alla verksamheter. Denna goda utveckling 
sker trots utmanande ekonomiska förutsättningar i verksamheten. 
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Periodens utfall och årsprognos 

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

Periodens resultat för kommunen uppgår till 17,8 miljoner kronor (föregående period 25,6 
miljoner kronor). Det är ett resultat i linje med föregående år eftersom föregående års resultat 
inkluderar en utdelning från kommunens helägda bolag med 8 miljoner kronor i utdelning. 

Trots denna likhet är det ändå två helt olika resultatperioder, eftersom årets första 8 månader har 
påverkats kraftig av den pandemin världen befinner sig i. Det har påverkat både den kommunala 
verksamheten och även kommunens ekonomi. Under första 8 månaderna har staten beslutat om 
nya statsbidrag för att stödja den offentliga sektorn under denna svåra tid. 

Utan utökade statsbidrag hade resultatet varit betydligt sämre. De utökade statsbidragen och 
andra statliga insatser uppgår till cirka 28 miljoner kronor under perioden för pandemin, 
kompensationen är bland annat för täcka upp lägre skatteintäkter. Kommunens särskilda 
kostnader för pandemin är svårare att beräkna eftersom det består av både indirekta och direkta 
kostnader, det senare är minst 5 miljoner kronor. Pandemin har även effekter på vård och 
omsorgsinsatser för äldre, flera äldre har avsagt sig insatser och det är få nya ansökningar om 
insatser vilket är ett tecken på ängslan för att bli smittad. 

Skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning var 6 miljoner lägre än föregående 
resultatperiod trots höjda statsbidrag. Resultatet inkluderar även ett exploateringsnetto med 13 
miljoner kronor (11 miljoner kronor bättre än föregående års period). 

Semesterlöneskuldsförändringen var +6,9 miljoner kronor jämfört med föregående år då den var 
9,5 miljoner kronor. Semesterlöneskulden får en positiv resultateffekt eftersom medarbetarna till 
största delen tar ut semester under sommaren vilket innebär att arbetsgivaren får en fordran på de 
anställda (semesteråret i kommun är januari-december). 

Kostnaderna har ökat med 2,1 procent mot föregående resultatperiod vilket jämfört med de 
senaste åren är en låg kostnadsökning, exklusive lokalkostnader är förändringen endast +0,8 
procent. Lokalkostnaden har ökat genom att nya kultur- och idrottsanläggningen lokalhyra nu är 
får fullt genomslag. Volymtillväxten (barn, elever och äldre) har varit svag vilket beror på att 
befolkningsökningen var svag under 2019. 

Årsprognosen för Knivsta kommun 2020 beräknas bli positiv med ett resultat på cirka 22,7 
miljoner kronor, varav 1 miljon kronor är reavinst från lägenhetsförsäljningar. Den finansiella 
målet för året var budgeterat till 9 miljoner kronor. 

En stor intäktskälla förutom skatteintäkterna är exploateringsnettot. Årets exploateringsnetto 
prognosticeras till 52 miljoner kronor. Det innebär att årets resultat exklusive exploateringsnetto 
skulle vara negativt med 30 miljoner kronor. Exploateringen är en resultatrisk främst för 
resultatperioden, eftersom de ekonomiska fördelarna uppstår när köparen tillträder marken. 
Affärerna blir i regel genomförda men inte alltid vid planerad tidpunkt. Exploateringsnetto är 
också beroende av tillgången till förädlad mark. 
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Pandemin Covid 19 påverkar kommunens ekonomin i högsta grad. Under året har Riksdagen 
aviserat ökade statsbidrag till offentliga sektorn eftersom skatteprognoserna försämrats kraftigt 
på grund av lägre sysselsättning. Tillskottet för Knivsta kommun motsvarar hela 34 miljoner 
kronor för 2020, ett uteblivet tillskott hade haft stora konsekvenser för kommunens 
verksamheter. Utöver statsbidragen har kommunen även fått full kostnadstäckning för 
sjuklönekostnader under mars-juni liksom nedsättning av arbetsgivaravgifter. Vidare har 
kommunen möjlighet att söka statsbidrag för merkostnader inom omsorgen för bland annat 
skyddsutrustning och förbrukningsmaterial. Totalt  beräknas det under året utgöra nära 45 
miljoner i tillskott. De utökade statsbidragen i förhållande till budgeterade skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning är plus 28 miljoner kronor i prognosen. 

Finansnettot utgörs främst av intäkter från borgade lån (borgensavgift) och utdelningar. Årets 
utdelning är budgeterad till 22 miljoner kronor, prognosen inkluderar en lägre utdelning om 3 
miljoner kronor. De finansiella kostnaderna är låga i kommunen eftersom räntan är låg. 

Kommunens nämnder har en samlad prognos om +105 tusen kronor, vilken i praktiken är en 
prognos nära noll (0). Kommunstyrelsen beräknas göra ett överskott om 2,4 miljoner kronor. 
Lönecentrum i Tierp har aviserat ett överskott om 600 tusen kronor, IT-nämnden ett underskott 
om 1,5 miljon kronor på grund av kostnadsdrivande projekt för bland annat AD 
(användarkontohantering). Vidare har konsultkostnader för kommunens ekonomisystem 
överskridit budget med drygt 800 tusen kronor. Kommunledningskontoret redovisar en prognos 
på 3 miljoner kronor i överskott vilket främst kan härledas till förändringsvägledningsmedel som 
bara delvis kommer nyttjas under året (budgeterat 2 miljoner kronor). 

Socialnämnden beräknas göra ett överskott om 2 miljoner kronor, främsta orsaken är pandemin 
som slår igenom på så vis att insatser inom hemtjänst och särskilt boende är mindre efterfrågat, 
men även placeringskostnaderna är sjunkande. Vidare har en stabilare förvaltningsorganisation 
inneburit ett mindre behov av bemanningsföretag. Så klart har även kompensation för 
sjuklönekostnader betydelse för ekonomin. 

Kommunens största nämnd, utbildningsnämnden, lämnar en nollprognos. Förskolan väntas göra 
ett överskott medans grundskolan beräknas göra ett underskott. Även denna nämnd påverkas 
positivt av kompensationen för sjuklönekostnader. 

Samhällsutvecklingsnämnden beräknas göra ett underskott med 3,5 miljoner kronor. 
Parkeringsavgifterna är betydligt lägre än budget och föregående år och väntas leda till en 
avvikelse om över 1,5 miljoner kronor. Exploateringsverksamhetens förvaltning har erhållit 
oförutsedda kostnader för VA anslutningar i Ar på drygt 1 miljon kronor. Energiverksamheten 
som består av kommunens vindkraftverk påverkas mycket negativt av de låga elpriserna, ett 
underskott befaras med 800 tusen kronor. 

Miljötillsynsverksamheten under bygg och miljönämnden har påverkats av pandemin på så vis 
att tillsynen fick pausa under delar av våren. Vidare har uttaget av tillsynsavgifter lagts om, 
fakturering sker numera efter genomförd tillsyn. Tidigare togs en tillsynsavgift ut efter planerad 
tillsyn. Detta har påverkat intäkterna negativt med drygt 1,5 miljon kronor och nämnden 
redovisar därför en negativ prognos om 870 tusen kronor. 
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Kommunkoncernen 

Kommunkoncernen redovisar ett starkt resultat för första 8 månaderna som var 52,6 miljoner 
kronor vilket motsvarar 6,8 % av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Årsprognosen för kommunkoncernen exklusive kommunalförbundet Brandkåren Attunda och 
Roslagsvatten beräknas uppgå till 61 miljoner kronor före elimineringar. 

Roslagsvatten AB resultat för perioden blev positivt, Knivsta kommuns andel av resultatet 
motsvarar 2,3 miljoner kronor. Resultatförbättringen jämfört budget beror dels på att räntan varit 
låg, men också på att vi har varit färre anställda jämfört budget och att covid-19 påverkat så att 
både rörelse- och personalkostnader blivit lägre pga utebliva utbildningar, konferenser etc. 

Kommunfastigheter i Knivsta AB är kommunens bolag för verksamhetslokaler, resultatet för 8 
månader är 24,7 miljoner kronor. Bolaget arbetat aktivt för att säkerställa låga lokalkostnader 
kombinerat med bra underhåll, vakansgraden är låg trots lediga kontorslokaler i centrum för 
idrott och kultur. Under året har hyresreduceringar genomförts mot näringsidkare som påverkats 
av pandemin. Vidare bidrar låg ränta till det positiva resultatet . 

Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag med drygt 600 hyreslägenheter. Resultat 
för perioden är 4,4 miljoner kronor. Fortsatt låg vakansgrad, god kostnadseffektivitet och låg 
ränta bidrar till resultatet. 

Alsike Fastighets AB är kommunens exploateringsbolag för Alsike tätort. Resultat var svagt 
positivt för perioden. Orsaken är att det finns liten andel mark att sälja i avvaktan på nya 
detaljplanen i Alsike Nord som väntas beslutas av kommunen under senhösten 2020. 
Bedömningen är att markförsäljningen kommer igång igen sent under 2020. Resultat efter 
finansnetto var för perioden 1,8 miljoner kronor. 

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda redovisar ett positivt resultat på grund av en 
pensionsskuldsförändring. Knivsta kommuns resultatandel motsvarar 741 tusen kronor. 

Resultat 

Knivsta kommunkoncern Utfall 2018 Utfall 2019 
Utfall jan-aug 
2020 

Resultat Knivsta kommun, tusen kronor -18 588 17 868 17 835 

Resultat Knivsta kommun exklusive 
exploateringsnetto, tusen kronor 

-21 994 -17 440 4 831 

Resultat Knivsta kommunkoncern, tusen kronor -1 102 47 558 52 552 
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Balanskravsresultatet 

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

Vid utgången av budgetåret 2019 fanns ett negativt resultat om 1,9 miljoner kronor kvar att 
återställa. Bakgrunden är ett negativt balanskravsresultat från 2018 på -17,1 miljoner kronor 
vilket till stora delar kunde återställas under 2019 genom ett positivt resultat om 15,2 miljoner 
kronor. Ett negativt balanskravsresultat ska enligt kommunallagen återställas inom 3 år. 
Bedömningen är att det negativa balanskravsresultatet är återställt vid utgången av budgetår 
2020. 

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

Resultatutjämningsreservens behållning är 0 kr 31 augusti 2020. Behållningen i 
resultatutjämningsreserven får enligt riktlinjer högst uppgå till 10 procent av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, vilket motsvarar cirka 116 miljoner kronor. 

Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 2018 2019 Prognos 2020 

Årets resultat -18 588 17 868 22 667 

Samtliga realisationsvinster (avgår) 2 553 2 662 1 006 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravjusteringar -21 141 15 206 21 661 

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 8 500 

Medel från resultatutjämningsreserv 1 730 0 0 

Årets balanskravsresultat -19 411 15 206 13 161 

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 -17 091 -1 886 

Balanskravsresultat att återställa -17 091 -1 886 0 

    

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -17 091 -1 886 

-varav från 2018  -17 091 - 1 886 

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen -19 411 15 206 13 161 

+synnerliga skäl att inte återställa 2 320 0 0 

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom 3 år -17 091 -1 886 0 

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -17 091 -1 886 0 

-varav från år 2018, återställs senast 2021 -17 091 -1 886 - 
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Låneskuld och ränterisk 

Kommunens låneskuld är låg, 50 miljoner kronor, med det följer även en låg ränterisk då 1 
procent förändring av räntan innebär en förändrad kostnad om 500 tusen kronor. Ingen 
amortering av skulden är planerad, lånet omsätts senast under hösten 2021. På lång sikt finns 
däremot utmaningar. Fyrspårsavtalet kommer innebära att kommunen behöver investera i främst 
infrastruktur vilket sannolikt kommer påverka låneskulden och den framtida ränterisken. 

Kommunkoncernen har däremot ett annat läge, där är låneskulden drygt 1,8 miljarder kronor. 
Låneskulden har ökat i mycket snabb takt senaste 5 åren, de kommande 5 åren väntas dock 
skuldtillväxten plana ut då inga nya större investeringar är planerade. Under 2020 slutförs 
investeringen i Centrum för idrott och kultur (CIK), investeringen i sin helhet är drygt 400 
miljoner kronor. Den största låneskulden återfinns i bolaget Kommunfastigheter i Knivsta AB. 
En procents ränteförändring ger en förändring i räntekostnaden med ca 18 miljoner kronor i 
kommunkoncernen. Det är en hög ränterisk, vilket motsvarar strax under 2 procent av skatter, 
bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Vidare skulle det även kunna påverka kommunen 
eftersom kommunen borgar för lånen, idag finns det inga indikationer att så är fallet eftersom de 
kommunala bolagen har en god ekonomi. 

Låneskulden i kommunen kronor per invånare är något sjunkande genom att antalet invånare blir 
fler (19 099 invånare 31 juli 2020) och inga nya lån har tillkommit. För kommunkoncernen är 
utveckling fortsatt ökande men mycket svagt jämfört med tidigare år. Låneskulden kronor per 
invånare var 94 787 kr per invånare. Låneskulden per invånare för koncernen är över 
riksgenomsnittet. 

  2016 2017 2018 2019 2020-08-31 

Låneskuld kommun, tkr 80 000 80 000 80 000 50 000 50 000 

Låneskuld, kronor per invånare 
kommun 

4 618 4 429 4 274 2 655 2 618 

Låneskuld koncern, tkr 791 475 1 313 999 1 707 935 1 782 634 1 810 330 

Låneskuld, kronor per invånare 
kommunkoncern 

45 689 72 741 91 236 94 645 94 787 
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Soliditet 

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital. För kommunen 
har soliditeten ökat sedan årsskiftet från 41,7 procent till 42,6 procent, inklusive 
pensionsförpliktelsen. Förändringen påverkas främst av årets resultat. Soliditeten har legat 
relativt stabilt de fem senaste åren och kommunen har alltjämt en god soliditet. 

Kommunkoncernen soliditet var 19,1 procent inklusive pensionsförpliktelse den 31 augusti år 
2020. Ett år tidigare var den 18,3 procent. Fortsatt goda resultat i kombination med låg 
skuldtillväxt bidrar till förbättringen. 

Framtida investeringar i kommunkoncernen kommer sannolikt påverka soliditeten negativt, detta 
beror på att befolkningstillväxten generar investeringar i bland annat nya verksamhetslokaler, 
infrastruktur och hyreslägenheter som medför behov av lånefinansiering. Kommande 5 år är 
utvecklingen något svagare och kan sannolikt till största delen finansieras genom den löpande 
verksamheten. Investeringar som påverkar soliditeten sker främst i Kommunfastigheter i Knivsta 
AB. 

  2016 2017 2018 2019 2020-08-31 

Soliditet kommun 48,3 48,6 53,5 55,4 55,8 

Soliditet kommun inklusive totala 
pensionsförpliktelser 

34,5 33,7 39,7 41,7 42,6 

Soliditet kommunkoncern 27,2 24,7 22,8 23,5 24,2 

Soliditet kommunkoncern 
inklusive totala 
pensionsförpliktelser 

19,3 17,1 17,4 18,3 19,1 
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Resultaträkning 

Belopp i tusen kronor Kommun 
Sammanställd 

redovisning 

 Utfall Utfall Budget Revider
ad 

Budget 

Prognos Utfall Utfall 

 2020-08-
31 

2019-08-
31 

helår 
2020 

helår 
2020 

helår 
2020 

2020-08-
31 

2019-08-
31 

Verksamhetens intäkter 152 038 145 325 310 265 320 565 260 889 234 260 217 615 

Verksamhetens kostnader -878 870 -860 737 -1 416 
490 

-1 429 
105 

-1 364 
342 

-870 702 -862 835 

Avskrivningar -26 576 -27 446 -40 000 -40 000 -40 714 -70 907 -64 607 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-753 409 -742 857 -1 146 
225 

-1 148 
540 

-1 144 
167 

-707 348 -709 826 

        

Skatteintäkter 673 834 652 933 1 035 
419 

1 027 
177 

1 016 
417 

673 834 652 933 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

100 257 106 825 113 362 110 784 147 617 100 257 106 825 

Verksamhetens resultat 20 682 16 901 2 556 -10 579 19 867 62 773 49 932 

        

Finansiella intäkter 812 12 824 16 650 26 650 7 900 909 2 041 

Finansiella kostnader -3 659 -4 125 -7 100 -7 100 -5 100 -15 100 -4 129 

Resultat efter finansiella 
poster 

17 835 25 599 12 106 8 971 22 667 52 552 47 844 

Extraordinära poster        

Periodens resultat 17 835 25 599 12 106 8 971 22 667 52 552 47 844 

Över/underskott av skatter 
och bidrag 

2,3% 3,4% 1,1% 0,8% 1,9% 6,8% 6,3% 
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Balansräkning 

Belopp i tusen kronor Kommun 
Sammanställd 

redovisning 

 Bokslut Bokslut Budget Prognos Bokslut Bokslut 

Tillgångar 2020-08-
31 

2019-12-
31 

helår 
2020 

helår 2020-08-
31 

2019-12-
31 

Anläggningstillgångar       

Immateriella tillgångar 4 659 5 801 10 000 5 597 5 597 5 846 

       

Materiella tillgångar       

Mark och byggnader 612 583 608 044 655 000 610 000 2 292 372 2 316 197 

Maskiner och inventarier 31 083 37 465 45 000 35 000 137 963 113 398 

Finansiella anläggningstillgångar 185 991 185 609 190 000 185 991 27 770 26 984 

Summa anläggningstillgångar 834 316 836 919 900 000 839 991 2 463 701 2 462 425 

       

Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0 0 0 

       

Omsättningstillgångar       

Förråd och varulager m.m 9 069 9 069 10 000 9 000 131 094 138 073 

Kortfristiga fordringar 159 412 176 985 172 000 171 045 216 887 221 714 

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0 

Kassa, bank 137 069 93 419 70 371 115 000 162 869 114 108 

Summa omsättningstillgångar 305 550 279 473 252 371 295 045 510 850 473 896 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 1 139 866 1 116 392 1 152 371 1 135 036 2 974 551 2 936 321 
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 Bokslut Bokslut Budget Prognos Bokslut Bokslut 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNIGNAR 
OCH SKULDER 

2020-08-31 2019-12-31 helår 2020 helår 2020-08-31 2019-12-31 

Eget kapital       

Årets resultat 17 835 17 868 8 971 22 667 52 594 47 558 

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 0 

Övrigt eget kapital 618 369 600 502 528 900 618 369 666 799 643 240 

Summa eget kapital 636 204 618 369 537 871 641 036 719 392 690 798 

       

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

10 850 13 183 7 500 14 000 21 400 23 545 

Andra avsättningar 0 0 0 0 65 162 69 603 

Summa avsättningar 10 850 13 183 7 500 14 000 86 563 93 148 

       

Skulder       

Långfristiga skulder 267 026 275 544 383 000 260 000 1 810 330 1 782 634 

Kortfristiga skulder 225 786 209 296 224 000 220 000 358 266 369 741 

Summa skulder 492 812 484 840 607 000 480 000 2 168 596 2 152 375 

       

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

1 139 866 1 116 392 1 152 371 1 135 036 2 974 551 2 936 321 

       

Panter och därmed jämförliga 
säkerheter 

0 0   84 671 84 671 

Ansvarsförbindelser       

Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulderna eller 
avsättningar 

150 120 27 446   150 120 152 748 

Övriga ansvarsförbindelser 18 395 18 395   11 810 11 810 
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Noter 

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 

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

Säsongsvariationer eller cykliska effekter 

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

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

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

Jämförelsestörande och extraordinära poster 

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

Ändrade uppskattningar och bedömningar 

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

Ansvarsförbindelser 

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

Ansvarsförbindelsen per den 31 augusti 2020 uppgick till 150,2 miljoner kronor inklusive 
löneskatt. Förändringen är positiv i den bemärkelsen att pensionsförpliktelsen nu minskar med 
2,5 miljon kronor (förpliktelsen 31 december 2019 var 152,7 miljoner kronor). 

Prognosen är att pensionsförpliktelsen minskar successivt kommande år till ca 129 miljoner 
kronor i slutet av år 2024. 
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Driftredovisning 
Driftredovisningen visar nämndernas/verksamheternas nettokostnadsutveckling. Tillägg och 
avdrag avser tilläggsanslag från kommunstyrelsens potter, bokslutsreglering och fördelning av 
effektiviseringsbetinget. 

Styrelse/nämnd Budget 
Rev. 

budget 
Tillägg/ 
avdrag 

Intäkte
r 

Intäkte
r 

Kostna
der 

Kostna
der 

Progno
s 

netto-
kostna

d 

Progno
s 

budget
-

avvikel
se 

 
2020 2020 2020 

delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

Kommunstyrelsen 
– verksamhetsnä
mnd 

169 
730 

167 
880 

3 522 44 299 43 874 147 
832 

126 
126 

169 
011 

2 391 

Samhällsutvecklin
gsnämnd 

43 245 41 935 -1 021 29 582 33 191 61 654 58 112 44 399 -3 485 

Socialnämnden 296 
358 

313 
758 

-1 724 46 384 53 704 249 
201 

263 
626 

310 
034 

2 000 

Utbildningsnämnd
en 

697 
870 

699 
095 

2 282 35 987 30 956 484 
104 

479 
085 

701 
377 

0 

Bygg- och 
miljönämnden 

9 603 9 363 1 029 7 007 6 462 15 370 13 747 11 262 -870 

Övriga nämnder 2 199 2 199 0 0 399 1 186 1 812 2 129 70 

Justeras: Poster 
som ej är 
hänförbara till 
verksamhetens 
intäker och 
verksamhetens 
kostnader i 
resultaträkningen 

   -11 221 -23 261 -53 900 -54 336   

Verksamhetens 
intäkter och 
verksamhetens 
kostnader enligt 
resultaträkning 

1 219 
005 

1 234 
230 

4 087 152 
038 

145 
325 

905 
447 

888 
171 

1 238 
212 

105 
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Kommunstyrelsen Budget 
Rev. 

budget 
Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostna
der 

Kostna
der 

Progno
s netto-
kostnad 

Progno
s 

budget-
avvikels

e 

Verksamhet 2020 2020 2020 
delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

KF, Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

5 438 5 438  0 0 3 661 4 353 5 188 250 

Partistöd 310 310  0 0 204 220 310 0 

Övrig politisk 
verksamhet 

2 795 2 795  0 0 1 851 1 851 2 935 -140 

Räddningstjänst 15 276 15 276  0 0 10 137 10 016 15 206 70 

Totalförsvar och 
samhällsskydd 

393 393  898 874 1 096 739 393 0 

Folkhälsa och 
hållbar utveckling 

567 567 -120 0 0 310 209 417 30 

Näringsliv och 
marknadsföring 

2 337 2 337 -46 0 0 1 392 740 2 291 0 

Konsumentrådgivnin
g & energirådgivning 

259 259  11 6 165 46 209 50 

Budget & 
Skuldrådgivning 

169 169  0 0 127 124 190 -21 

Allmän fritid 3 759 3 759 -41 90 146 2 017 2 051 3 638 80 

Idrotts- & 
fritidsanläggningar 

46 054 46 054 -951 4 929 3 875 35 567 12 638 45 134 -31 

Bibliotek 8 722 8 722 -70 284 117 5 891 5 411 8 507 145 

Allmän Kultur 1 481 1 481 -28 40 153 1 104 747 1 353 100 

Ungdomsverksam. 3 845 3 845 -32 211 198 2 905 2 707 3 952 -139 

Kulturskola 5 003 5 003 9 545 706 3 893 4 227 5 012 0 

Måltidsverksamhet 303 303  15 773 16 628 16 058 15 828 303 0 

Flykting (integration) 0 0  233 225 223 204 -25 25 

Kommunledningsk. 26 776 26 726 1 114 2 985 354 17 491 16 066 26 409 1 431 

Ekonomikontor 9 965 9 965 818 1 621 0 8 705 6 060 11 618 -835 

HR-kontor 5 848 5 848 831 0 0 4 472 4 361 6 808 -129 

Lönecentrum  3 764 3 764  0 0 2 452 2 636 3 164 600 

Fackliga kostnader 1 670 1 670 -10 7 0 814 1 110 1 570 90 

Lokalförsörjning 2 199 2 199  1 110 1 476 2 404 3 218 2 199 0 

Kommunhus 4 103 4 103 -685 9 630 9 441 8 482 10 109 3 103 315 

IT-nämnd  17 626 17 626  5 934 9 674 16 414 20 454 19 126 -1 500 

Förändringsvägled. 2 000 2 000  0 0 0 0 0 2 000 

Effektiviseringsbetin
g - 0,5% 

-932 -932 932      0 

Reviderad mål och 
bduget 2020 KF 20-
06-10 

 -1 800 1 800      0 

Summa 
Kommunstyrelsen 169 730 167 880 3 522 44 299 43 874 147 832 126 126 169 011 2 391 
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Samhällsutvecklin
gsnämnden Budget 

Rev. 
budget 

Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostna
der 

Kostna
der 

Progno
s netto-
kostnad 

Progno
s 

budget-
avvikels

e 

Verksamhet 2020 2020 2020 
delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

Nämndkostnader 1 558 1 558  0 0 943 962 1 558 0 

Gator, vägar 25 744 25 744 -2 290 2 821 6 712 20 592 21 188 22 754 700 

Trafikövervakning/P
arkeringsavgifter -2 977 -2 977  1 387 1 583 711 525 -1 377 -1 600 

Parker & Naturvård 6 346 6 346 -25 1 776 1 639 6 324 5 523 6 421 -100 

Teknisk planering 2 769 2 769 -52 11 0 1 755 1 573 2 602 115 

Översiktsplanering 
(planprogram) 1 044 1 044 1 000 0 0 1 191 1 447 2 044 0 

Stadsbyggnad 
(detaljplaner) 1 624 1 624 -1 000 3 667 4 025 4 007 4 697 624 0 

Miljöutveckling 520 520  0 0 424 120 520 0 

Bostadsanpassning 1 878 1 878  0 0 1 012 1 346 1 878 0 

Exploatering 
- verksamhet* 5 000 5 000 -225 413 503 4 357 2 910 6 425 -1 650 

Avfallsverksamhet 0 0  14 852 12 385 14 898 11 769 150 -150 

Vindkraftverk 0 0  4 655 6 345 5 439 6 052 800 -800 

Effektiviseringsbetin
g - 0,5% -261 -261 261      0 

Reviderad mål och 
bduget 2020 KF 20-
06-10  -1 310 1 310      0 

Summa 
Samhällsutvecklin
gsnämnd 43 245 41 935 -1 021 29 582 33 191 61 654 58 112 44 399 -3 485 

          

 Budget 
Rev. 

budget 
Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostna
der 

Kostna
der 

Progno
s netto-
kostnad 

Progno
s 

budget-
avvikels

e 

Nämnd 2020 2020 2020 
delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

Valnämnd 0 0  0 399 22 722 0 0 

Överförmyndarver
ksamehet 1 334 1 334  0 0 853 746 1 264 70 

Kommunrevisione
n 865 865  0 0 311 343 865 0 
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Socialnämnd Budget 
Rev. 

budget 
Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostna
der 

Kostna
der 

Progno
s netto-
kostnad 

Progno
s 

budget-
avvikels

e 

Verksamhet 2020 2020 2020 
delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

Nämndkostnader 1 238 1 238  6 0 862 875 1 288 -50 

Vård & omsorg enl 
SOL och HSL 128 841 118 841 -4 716 5 638 5 593 88 388 84 514 123 474 -9 349 

LOV - hemtjänst & 
delegerad HSL 36 396 36 396 -700 17 365 15 475 42 744 41 704 37 703 -2 007 

Insatser enl LSS och 
SFB 69 883 75 183 -1 224 10 318 11 974 55 187 58 190 69 802 4 157 

Färdtjänst/riksfärdtjä
nst 4 140 4 940  144 227 2 579 4 037 3 708 1 232 

Förebyggande 
verksamhet 6 861 3 861  616 248 2 656 2 392 3 565 296 

Individ- & 
familjeomsorg, vård 
o stöd 37 562 64 262 81 1 964 3 255 38 919 42 725 58 321 6 022 

Individ- & 
familjeomsorg, 
försörjn.stöd 9 232 9 232 80 378 136 5 764 5 683 8 381 931 

Flyktingmottagande 722 722 -57 8 554 15 064 8 721 19 734 597 68 

Arbetsmarknadsåtgä
rder 
ungdomar/nyanländ
a 3 380 3 880 15 1 401 1 732 3 380 3 773 3 196 699 

Effektiviseringsbetin
g - 0,5% -1 897 -1 897 1 897      0 

Reviderad mål och 
bduget 2020 KF 20-
06-10  -2 900 2 900      0 

Summa 
Socialnämnd 296 358 313 758 -1 724 46 384 53 704 249 201 263 626 310 034 2 000 
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Utbildningsnämnd
en Budget 

Rev. 
budget 

Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostna
der 

Kostna
der 

Progno
s netto-
kostnad 

Progno
s 

budget-
avvikels

e 

Verksamhet 2020 2020 2020 
delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

Nämndkostnader 1 462 1 462 -175 6 0 713 802 1 222 65 

Förskola, barn 1-5 
år 198 467 198 467 -5 528 6 700 5 597 129 785 134 332 189 993 2 947 

Skolverksamhet & 
skolbarnsomsorg 379 499 383 774 -3 788 18 766 17 041 262 138 257 947 382 626 -2 640 

Grundsärskola 10 331 10 331 1 008 37 209 7 728 6 824 11 339 0 

Gymnasieskola, 
internt 7 104 7 104 -1 5 651 4 788 10 378 10 185 7 474 -371 

Gymnasieskola, 
externt 94 275 94 275 2 590 1 026 1 218 62 179 57 689 96 865 0 

Gymnasiesärskola 4 226 4 226 -208 47 16 2 783 3 279 4 018 0 

Vuxenutbildning & 
SFI 6 959 6 959 880 3 755 2 086 8 400 8 027 7 839 0 

Effektiviseringsbetin
g - 0,5% -4 453 -4 453 4 453       

Reviderad mål och 
bduget 2020 KF 20-
06-10  -3 050 3 050       

Summa 
Utbildningsnämnd 697 870 699 095 2 282 35 987 30 956 484 104 479 085 701 377 0 

          

Bygg- och 
miljönämnden Budget 

Rev. 
budget 

Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter 

Kostna
der 

Kostna
der 

Progno
s netto-
kostnad 

Progno
s 

budget-
avvikels

e 

Verksamhet 2020 2020 2020 
delår 
2020 

delår 
2019 

delår 
2020 

delår 
2019 2020 2020 

Nämndkostnader 1 190 1 190  0 0 839 784 1 220 -30 

Stadsbyggnad 5 175 5 175 810 5 242 4 230 8 998 7 415 5 385 600 

Trafikplanering 266 266  0 0 157 153 256 10 

Serveringstillstånd 57 57  1 149 97 29 57 0 

Miljö- och 
hälsoskydd 

2 987 2 987 -93 1 763 2 084 5 278 5 365 4 344 -1 450 

Effektiviseringsbetin
g - 0,5% 

-72 -72 72      0 

Reviderad mål och 
bduget 2020 KF 20-
06-10 

 -240 240      0 

Summa Bygg- och 
miljönämnd 9 603 9 363 1 029 7 007 6 462 15 370 13 747 11 262 -870 
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Investeringar 
Inga investeringsprojekt är färdigställda per sista augusti 2020. Periodens investeringsutgiften 
uppgår till 23 miljoner kronor. Prognosen för året är en utgift om 66 miljoner kronor, detta 
medför en avvikelse mot den beslutade investeringsplanen om nära 100 miljoner kronor. 

Det är flera orsaker och projekt som av olika anledningar inte fullföljs enligt plan. Investeringar i 
nya fotbollsplaner har skjutits på framtiden (14 miljoner kronor). Under kommunstyrelsen finns 
drygt 15 miljoner kronor avsatta för oförutsedda investeringar, mycket liten del av 
investeringsmedlen kommer nyttjas under året. 

Under samhällsutvecklingsnämnden har 15 miljoner kronor beviljat för en gång- och cykelväg 
till Uppsala där en övergripande utredning har påbörjats, men det kommer inte att genera någon 
investeringsutgift för 2020. Dessutom finns 10 miljoner kronor avsatta för markinköp som inte 
beräknas nyttjas samt 8 miljoner kronor för exploateringsprojekt som kommer att senareläggas. 

Färdigställda projekt Beslutat 
totalutgift 

Ackumul- 
erad utgift 

Avvikelse KF Budget Utökad 
investerings- 
plan 

Summa 
investerings- 
ram 

Periodens 
utgift 

Prognos 
årets utgift 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen 
- Kultur och fritid 

         

Kommunstyrelsen 
- övrigt 

         

Samhällsutvecklings- 
nämnden drift 

         

Samhällsutvecklings- 
nämnden  exploatering 

         

Socialnämnden          

Utbildningsnämnden          

Bygg- och miljönämnden          

Summa färdigställda 
projekt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Pågående projekt Beslutad 
totalutgift 

Ackumul- 
erad 
utgift 

Avvikelse KF 
Budget 

Utökad 
investering
s- plan 

Summa 
Investering
s- ramar 

Periode
ns utgift 

Progno
s årets 
utgift 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen 
- Kultur och fritid 

12 150 1 763 10 387 12 150 11 500 23 650 1 763 5 550 18 100 

Kommunstyrelsen 
– övrigt 

23 150 495 22 655 38 550 0 38 550 495 3 200 35 350 

Samhällsutvecklings- 
nämnden drift 

  0 44 100 12 080 56 180 17 539 36 580 19 600 

Samhällsutvecklings- 
nämnden  

38 500 2 811 35 689 38 500 0 38 500 2 811 18 500 20 000 

Socialnämnden 1 500 0 1 500 1 500 2 000 3 500 0 0 3 500 

Utbildningsnämnden 3 050 790 2 260 3 050 0 3 050 790 2 414 636 

Bygg- och miljönämnden 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 2 500 

Summa pågående 
projekt 

80 850 5 859 74 991 140 350 25 580 165 930 23 398 66 244 99 686 

Summa 
investeringsprojekt 

80 850 5 859 74 991 140 350 25 580 165 930 23 398 66 244 99 686 
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Måluppföljning Kommunfullmäktige

Värde

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

Målet bedöms delvis uppnås. Kostnadsutvecklingen per invånare är nedåtgående, låneskulden
per invånare har planat ut och det finansiella resultatet överstiger det budgeterade resultatet.

Indikator
Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or Män

Jämf.
kommune

r
Riket

Mål
2020

Progno
s

Nettokostnad
egentlig
verksamhet, kr/inv

56 861,
49

61 534,
64 59 464,13

58 783,
49 56 861 Komme

r ej
uppnås

Låneskuld per
invånare 83 753 94 645 75 000 Komme

r ej
uppnås

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

-2,05% 4,16% 2,96% 2,65% 1,5%

Komme
r
uppnås

Nettokostnad egentlig verksamhet, kr /inv

Nettokostnadsnivån 2019 var högre än målnivån 2020. Den kostnadsnivå som prognosen
indikerar för 2020 leder till att kostnaden kommer var över detönskade målvärdet, ca 59900
kronor per invånare. Det är en lägre kostnad per invånare än utfallet 2019 på det viset är
trendutvecklingen god. Målvärdet bedöms inte uppnås.

Låneskuld per invånare

Låneskulden, under årets första 8 månader har låneskulden ökat med 24 miljoner kronor i
kommunens helägda bolag. Antalet invånare har ökat med 264 personer till 19099 invånare den
31 juli 2020. Det innebär att ökningstakten för låneskulden har planat ut, det är dock inte
tillräckligt för attnå målvärdet.Prognosen för låneskulden den 31 december är 94000 kr per
invånare vid året slut. Målvärdet bedöms inte uppnås.

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

Kommunens prognostiserade resultat för året är 22,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,9
procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Kommunkoncernen resultat
bedöms uppgå till cirka 61 miljoner kronor före elimineringar vilket motsvarar 6,8 procent av
skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Vilket är överstiger målvärdet.
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Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad

Målet bedöms delvis uppnås. Nettokostnadsavvikelsen är inte möjlig att beräkna för 2020,
baserat på tidigare år trend och resultat är det sannolikt att målnivån inte hade uppnåtts trots en
god trendutveckling under 2020. Gällande medborgarundersökningen genomförs ingen mätning
under 2020, förändringen de senaste 4 åren är marginell och sannolikt innebär det att ett nytt
mätresultat kommer vara nära målvärdet.

Utbildningsnämnden arbetar fokuserat med kontinuerlig uppföljning och analys av så väl
betygsresultat, kostnadsanalys som kapacitetsplanering. Kompetensutvecklingsinsatser formas
utifrån dessa resultat för respektive skolform. Ett aktivt arbete gällande digital transformation
stödjer ambitionen att prioritera medel till undervisningssituationen liksom en noggrann
kapacitetsplanering. Inget jämförelsematerial för 2020 finns ännu att tillgå.

Socialnämndens verksamheter uppvisar i såväl interna verksamhetsuppföljningar, som vid IVOS
tillsyn, en i många delar hög kvalitet. Årets prognos visar på ett positivt resultat för nämnden och
ett effektiviseringsarbete pågår för en långsiktig ekonomi i balans.

Indikator
Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or Män

Jämf.
kommune

r
Riket

Mål
2020

Progno
s

Nettokostnadsavvi
kelse totalt (exkl.
LSS), andel (%) 7,19% 10,23% -0,98% 1,54% 4% Komme

r ej
uppnås

Kostnad per
betygspoäng i åk
9 i kommunala
skolor,
kr/betygspoäng

387,56 370

Komme
r
uppnås

Nöjd Medborgar-
Index - Helheten 54% 54% 53% 55,8% 53,43% 60%

Komme
r delvis
att
uppnås

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)

Nettokostnadsavvikelsen är inte möjlig att beräkna för 2020 eftersom det krävs data från övriga
Sveriges kommuner etc. Utfallet finns att tillgå i augusti 2021.

Trendutvecklingen senaste åren har varit negativ, det vill säga en ökande avvikelse mot
standardkostnaden. Baserat på den historiska kostnadsnivån och den prognostiserade
kostnadsutvecklingen för 2020 kommer målnivån om 4 procent över standardkostnaden rimligen
inte att uppnås.
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Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 

Nyckeltalet påverkas av två faktorer, verksamhetens kostnader och meritvärdet. Den bedömning 
som görs av måluppfyllelsen utgår från den statistik som Statistiska centralbyrån (SCB) 
sammanställer och redovisar i Kolada. För vårterminen 2018 visar SCB:s sammanställning att 
Knivsta kommuns kostnad per betygspoäng är 388 kronor. Motsvarande belopp för riket är 424 
kronor per betygspoäng, pendlingskommuner nära större stad 442 kronor och Uppsala län 428 
kronor. Knivsta kommuns högre värde beror främst på de höga meritvärdesresultaten i årskurs 9, 
kostnad per elev i grundskolan är högre i Knivsta än i jämförelsekommunerna, i länet och i riket. 
Målet på 370 kronor per betygspoäng kan komma att uppnås då grundskolans kostnader för 2019 
inte ökat nämnvärt och meritvärdet har stigit från 235 till 237 mellan åren 2018 och 2019. 
Därmed är prognosen att indikatorn kommer uppnås under 2020. 

Nöjd Medborgar-Index - Helheten 

Indikatorn nöjd-medborgar-index (helheten) hämtas från SCB:s medborgarundersökning. 
Knivsta kommun medverkade senast i medborgarundersökningen hösten 2019, Nöjd Medborgar-
Index - Helheten är ett samlat betyg på hur kommunens medborgare ser på de kommunala 
verksamheterna. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex(mellan 0 och 100). 
Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75, högre tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas resultat har 
legat stabilt (50-60) och har inte påvisat några statistiskt säkerställda skillnader under de senaste 
fyra åren (2015-2019), varför det är rimligt att tro att endast en mindre förändring av resultatet 
kommer ske vid nästa mätning. Knivsta genomför inte Medborgarundersökningen 2020, varför 
vi inte kan få aktuell data för denna indikator under året. 
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas
tillvara

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

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

En prognos för 2020 kommer att kunna tas fram under hösten efter att den
kommungemensamma mätningen av MedarbetarPulsen genomförts och där även HME-frågorna
inkluderats. Förutom HME-frågorna, tillkommer år 2020 frågeställningar kring upplevt stöd från
chef gällande rådande pandemi samt hur arbetsinsatsen påverkats under denna period. Prognosen
är dock att resultatet kommer vara sämre i såväl Medarbetarpulsen som Hållbart
MedarbetarEngagemanng (HME), då förutsättningar för att utföra sitt uppdrag kraftfullt har
påverkats inom ett flertal verksamheter på grund av rådande pandemi.

Sjukfrånvaron har påverkats kraftfullt under rådande pandemi och prognosen för helår 2020 är
att målsättningen inte kommer att kunna uppnås.

Nedan beskrivs de olika indikatorernas prognos mer detaljerat.

Indikator Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or

Män Jämf.
kommuner

Riket Mål
2020

Progno
s

Medarbetarengag
emang (HME)
totalt kommunen
- Motivationsindex

80,4% 81% 77,25% 79,15% 80% Komme
r
uppnås

Medarbetarengag
emang (HME)
totalt kommunen
- Ledarskapsindex

79,6% 81% 77,17% 78,19% 80% Komme
r
uppnås

Sjukfrånvaro
kommunalt
anställda totalt,
(%)

6,7 6,9 7,6 4,4 5,97 6,49 6 Komme
r ej
uppnås
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Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex 

Verktyget ”Medarbetspulsen” används sedan 2018 som utvecklingsverktyg på respektive enhet 
och utgör grund för de lokala samtalen. Medarbetarpulsen tillsammans med lokala samtal på 
arbetsplatsen är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet – att gemensamt analysera och 
sätta planer gemensamt för en hållbar arbetsmiljö. Svarsfrekvensen för hösten 2019 på 72 % kan 
betraktas som ett gott resultat, även om första årets mätning (2018) låg något högre – 76 %. Att 
det ligger fortsatt högt kan tyda på att det var ett bra omhändertagande av resultatet vid 
föregående år.Gällande motivationsindex har Knivsta för åren 2018 och 2019 (2017 saknas 
uppgift) ett ökande resultat som också ligger något högre än övriga kommuner i Uppsala län. 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex 

Verktyget ”Medarbetspulsen” är en medarbetarenkät och används sedan 2018 som 
utvecklingsverktyg på respektive enhet och utgör grund för de lokala samtalen. 
Medarbetarpulsen tillsammans med lokala samtal på arbetsplatsen är en viktig del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet – att gemensamt analysera och sätta planer gemensamt för en 
hållbar arbetsmiljö. Svarsfrekvensen för hösten 2019 på 72 % kan betraktas som ett gott resultat, 
även om första årets mätning (2018) låg något högre – 76 %. Att det ligger fortsatt högt kan tyda 
på att det var ett bra omhändertagande av resultatet vid föregående år. HME står för Hållbart 
medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och 
organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio 
frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation,Ledarskap och Styrning. Delindex Motivation består av de tre frågorna 
Mitt arbete känns meningsfullt, Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, Jag ser fram emot 
att gå till arbetet. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Resultatet för 
Ledarskapsindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en 
hög nivå på medarbetarnas motivation. Avser egen regi. Gällande ledarskapsindex har Knivsta 
för åren 2018 och 2019 (2017 saknas uppgift) ett ökande resultat som också ligger något högre 
än övriga kommuner i Uppsala län. En prognos för 2020 kommer att kunna tas fram under 
hösten då den kommungemensamma mätningen av MedarbetarPulsen kommer att genomföras, i 
vilken HME-frågorna kommer att inkluderas. 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 

Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av 
den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig kommunalt 
anställd personal. 2019 låg Knivsta lägre än Uppsala län men högre än liknande kommuner och 
riket. Målet för 2020 är satt till en sjukfrånvaro på max 6% att jämföra med 6,9% som utfall för 
2019. 

2020 kom med utmaningar vad gäller arbetsgivarens arbete med att minska sjukfrånvaro i och 
corona-pandemin. Många av våra medarbetare har uppdrag där de möter många människor, och 
det är naturligt att utsättas för smitta. Knivsta kommun har upparbetade rutiner och verktyg samt 
stöd av interna och externa parter för eventuella åtgärder inom arbetsmiljöområdet. Under helår 
2019 och första halvåret 2020 är det Bygg-och miljökontoret som har högst andel sjukfrånvaro, 
följt av Vård och omsorgskontoret. 
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Det långtidssjukskrivningar som bygger merparten av kommunens sjuktal under det första 
halvåret för 2020, liksom för 2019. Tabellen nedan visar att långtidssjukfrånvaron mer än 60 
dagar har ökat med 23 procent under det första halvåret 2020. Likaså sjukfrånvaron för manliga 
medarbetare, medarbetare yngre än 29 år och medarbetare inom åldersintervallet 30-49 år. Det är 
de grupper som står för den största ökningen. Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga grupperingar 
under det första halvåret. 

Per den 30 juni 2020 är den totala sjukfrånvaron 8,7 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron har 
ökat med 21 procent under det första halvåret av 2020. Denna sjukfrånvaro kan möjligen 
förklaras av coronapandemin som brutit ut under denna period som i sin tur lett till fler 
sjukskrivningar. En prognos för kommande period är svår att uppskatta då Corona- 
utbredningens framfart är oviss i dagsläget.Bedömningen är att en trolig orsak till ökningen i 
samtliga parametrar kan bero på coronapandemins utbredning. En prognos för kommande period 
är i skrivande stund svår att uppskatta. Bedömningen utifrån den samlade informationen är att 
målet för indikatorn inte kommer kunna uppnås. 
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Bo och trivas

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

Enkäten ”Un g li vsst il ” genomfördes 2019 d är a rb etet med result atet fo rtsät ter under 2020. Und er
hösten 2020 kommer också medborgardialog kring trygghet att riktas särskilt till ungdomar.

Resultatet för företagsklimatet kommer först i april 2021 och det är idag svårt att veta hur
pandemin har påverkat. På grund av pandemin har planerat arbete för att nå fler
överenskommelser om IOP inom de sociala verksamheterna inte kunnat genomföras. Prognosen
är därmed att indikatorn inte kommer att uppnås under 2020.

"TUT" eller "Thunmanskolans Ungdomar Tycker" är ett dialogprojekt som genomförts under
vårterminen 2020 i syfte att skapa dialog mellan ungdomar och den politiska ledningen. Arbetet
har syftat till att få ta del av ungdomarnas tankar kring framtidens Knivsta. En mängd konkreta
idéer har överlämnats till det fortsatta utvecklingsarbetet. Projektet har genomförts inom ramen
för läroplansuppdraget och därmed den ordinarie undervisningen.

Samhällsutvecklingsnämnden har under året haft som målbild att utveckla arbetet med
medborgardialog, men också utökad dialog med näringslivet och civilsamhället. Detta har dock
bromsat upp och "lagts på is" något i och med Covid-19. Under hösten kommer dock arbetet att
tas upp och förhoppningsvis rulla igång igen, bättre.

Målet bedöms delvis uppnås.

Indikator Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or

Män
Jämf.

kommune
r

Riket Mål
2020

Progno
s

Företagsklimat
enl. ÖJ (Insikt)
- Totalt, NKI

67,81 70,49 71,23 73,31 73
Komme
r delvis
att
uppnås

Idéburet-offentliga
partnerskap 2 4 Komme

r ej
uppnås

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

19,6 % 14 25 20 %

Komme
r
uppnås
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Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

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

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa 
myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad 
gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får 
också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som 
ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). Knivstas resultat i Företagsklimat enl. ÖJ 
har ökat sedan 2017 och prognosen var att nå målet 73 vilket motsvarar riket och liknande 
kommuners resultat under 2019. 

Prognos - Utfall 2020 presenteras av SKR i april 2021. Mätningen har med anledning av 
pandemin varit pausad under våren och återupptas i augusti. Svarsfrekvensen kommer därmed 
sannolikt bli lägre än ett normalår och det gör att enskilda svar kan få stor effekt på resultatet. 
Det är svårt att bedöma hur pandemin kommer att påverka företagens bedömning av kommunens 
service, men ett rimligt antagande är att effekten kommer skilja sig åt mellan 
myndighetsområdena. Prognosen för indikatorn blir att den endast delvis kommer kunna uppnås. 

Idéburet-offentliga partnerskap 

Ett IOP-avtal bygger på att en eller flera idéburna och offentliga aktörer, på den idéburna 
aktörens initiativ, gemensamt identifierar en samhällsutmaning där alla parter vill bidra till en 
lösning. Idén med IOP tar avstamp ifrån att de idéburna organisationerna bidrar med mervärden 
som inte är möjliga att varken upphandla eller skapa i den offentliga aktörens verksamhet i egen 
regi. I Knivsta kommun finns idag en överenskommelse om IOP. Målet är 4. På grund av 
pandemin har planerat arbete för att nå fler överenskommelser om IOP inom de sociala 
verksamheterna inte kunnat genomföras.  Prognosen är därmed att indikatorn inte kommer att 
uppnås under 2020. 

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

Ungas möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen mäts med 
folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år, där elever i årskurs 9 skattar sina 
möjligheter på en skala. Färre ungdomar i Knivsta ansåg 2019 att de hade bra möjligheter att föra 
fram åsikter i kommunen jämfört med 2017 och 2015. Pojkar upplever att de har större 
möjligheter att påverka jämfört med flickor. Yngre elever (årskurs 7) upplever större 
påverkansmöjligheter. 

En applikation för ungdomar har tagits fram av kultur -och fritidskontoret som avser öka 
möjligheten att påverka ytterligare i ett projekt kopplat till appen, med start hösten 2020. 
Enkäten ”Ung livsstil” genomfördes 2019 där arbetet med resultatet fortsätter under 2020. Under 
hösten 2020 kommer också medborgardialog kring trygghet att riktas särskilt till ungdomar, där 
feriearbetande ungdomar också är med i arbetat med att ta fram frågor till medborgardialogen. 
Med de insatser som gjort och planeras under året är prognosen att målet för indikatorn kommer 
att nås. Nytt mätvärde för indikatorn tas fram vartannat år och resultatet kommer först 2021. 
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Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid

Centrum för idrott och kultur har öppnat och borde påverka resultatet positivt. Dock har
verksamheten påverkats negativt av pandemin som inneburit restriktioner och osäkerhet.

Ett systematiskt arbete pågår för att skapa en lägesbild av tryggheten inom kommunen. En viss
ökad oro har uppmärksammats under våren. Flera åtgärdsplaner har tagits fram och arbetet
fortgår under året.

Målet bedöms delvis uppnås.

Indikator Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or

Män
Jämf.

kommune
r

Riket Mål
2020

Progno
s

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

88,2 % 78 96 89 %

Komme
r delvis
att
uppnås

Nöjd Medborgar-
Index - Idrott- och
motionsanläggnin
gar

66 67 66 58,6 59,59 65
Komme
r
uppnås

Nöjd Medborgar-
Index - Kultur 57 62 53 61,8 60,93 52 Komme

r
uppnås

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

Ungas upplevelse av trygghet på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande mäts med
folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år, där elever i årskurs 9 kan svara om de
alltid eller oftast känner sig trygga. En majoritet av ungdomarna i Knivsta uppgav 2019 att de
känner sig trygga på fritidsgård eller liknande, men betydligt färre flickor än pojkar håller med
om detta. Många svarar dock att de inte vistas på fritidsgården.

Det strategiska trygghetsarbetet i Knivsta kommun sker främst genom ledningsgruppen
kommun-polis-räddningstjänst och i arbetsgruppen SSPF (skola, socialtjänst, polis,
fritidsverksamhet). Aktuell lägesbild Knivsta har varit igång sedan mars 2019 och 2020 har
antalet verksamheter som rapporterar in i lägesbilden ökat. En orsaksanalys av problemområden
som identifierats 2019 och 2020 har genomförts och resulterat i åtgärdsplaner. Åtgärderna följs
upp under höstterminen 2020. Under hösten genomförs en utbildningsinsats kring orsaksanalyser
för samverkande aktörer i trygghetsarbetet. Pandemin och rapporter om en ökad social oro under
vår och sommar kan påverka ungdomars upplevelse av trygghet generellt negativt. Prognosen är
därför att målet för indikatorn inte kommer att uppnås. Nytt mätvärde och resultatet kommer
först 2021.
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Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Knivsta har sedan 2007 deltagit 
vartannat år och medverkade senast hösten 2019. Nöjd Medborgar-Index - Idrotts - och 
motionsanläggningar bygger på medborgarnas syn på öppettider vid kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar, samt belysning 
i motionsspår. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 
och 100. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas 
resultat inom detta frågeområde har legat stabilt och har inte påvisat några statistiskt säkerställda 
skillnader under de senaste fyra åren (2015-2019). Kommunens verksamheter har under de 8 
första månaderna av 2020 påverkats negativt av Covid-19-pandemin. Samtidigt har centrum för 
idrott och kultur (CIK) öppnat sedan den senaste Medborgarundersökningen, vilket är rimligt att 
anta kommer påverka detta betyg positivt och prognosen blir därför att målet för indikatorn 
kommer att uppnås under 2020. Noteras bör att Knivsta inte kommer delta i 
Medborgarundersökningen 2020, varför vi inte kan få aktuell data för denna indikator under året. 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Knivsta har sedan 2007 deltagit 
vartannat år och medverkade senast hösten 2019. Nöjd Medborgar-Index - Kultur bygger på 
medborgarnas syn på biblioteksverksamheten, utställnings- och konstverksamheten, 
teaterföreställningar och konserter. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka 
kan variera mellan 0 och 100. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som 
”mycket nöjd". Knivstas resultat inom detta frågeområde uppvisade 2019 ett signifikant högre 
betygsindex jämfört med 2017. Kommunens verksamheter har under de 8 första månaderna av 
2020 påverkats negativt av Covid-19-pandemin. Samtidigt har centrum för idrott och kultur 
(CIK) öppnat sedan den senaste Medborgarundersökningen, vilket är rimligt att anta kommer 
påverka detta betyg positivt och prognosen blir därför att målet för indikatorn kommer att uppnås 
under 2020. Noteras bör att Knivsta inte kommer delta i Medborgarundersökningen 2020, varför 
vi inte kan få aktuell data för denna indikator under året. 
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Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa

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

Ett bra sätt att mäta hälsotillståndet är att fråga invånare hur de själva skattar sin hälsa på en
skala från mycket dålig till mycket bra. Måttet kan förutsäga en persons hälsa, både fysiskt och
psykisk. En stor andel av tillfrågade vuxna och ungdomar uppgav 2017 och 2019 en bra
självskattad hälsa. Nya mätvärden kommer först 2021 och 2022. Hälsan skiljer sig mellan könen
där män och pojkar skattar sin hälsa som högre jämfört med kvinnor och flickor. Även
ohälsotalen visar på en sämre hälsa bland kvinnor.

Skolor, vård-och omsorg, Familjecentralen, Hälsoäventyret, Lyckträffen och kultur- och
fritidsverksamheter arbetar dagligen med förebyggande och hälsofrämjande arbete för att
invånare ska ha grundläggande förutsättningar till en god hälsa. Flera verksamheter samverkar i
ANDT- förebyggande (Alkohol, Narkotika, Doping,Tobak) arbete och en trend i positiv
bemärkelse är att alkohol-, narkotika- och tobaksbruket minskar eller ligger stabilt bland
ungdomar i Knivsta kommun. Eftersom bruket av narkotika sedan länge ligger på en låg och
stabil nivå förväntas bruket endast påverka en väldigt liten grupp som kan behöva extra stöd för
att att uppnå en god hälsa.

Året 2020 präglas av en pandemi och ett osäkert ekonomiskt läge vilket påverkar
förutsättningarna för en god hälsa negativt. Ekonomisk stabilitet och arbete är en viktig
förutsättning för hälsa hos både vuxna och barn. Eftersom pandemins utveckling är osäker är det
också svårt att uttala sig om målet kommer att nås eller inte. Prognosen är dock att målet bara
delvis kommer att uppnås under 2020.

Indikator
Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or Män

Jämf.
kommune

r
Riket

Mål
2020

Progno
s

Ohälsotal, dagar 17,4 16,61 22,07 11,29 21 26,83 17 Komme
r
uppnås

Andel vuxna som
skattar sin hälsa
som bra

76 % 73 79 76 %
Komme
r delvis
att
uppnås

Andel elever i åk 9
som skattar sin
hälsa som bra 66 % 60 74 70 %

Komme
r delvis
att
uppnås

Andelen elever i
åk 9 som aldrig
brukat narkotika 93,8 % 92 97 94 % Komme

r
uppnås
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Ohälsotal, dagar 

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under 
en 12-månadersperiod. Resultat för föregående år publiceras i januari. Antal utbetalda dagar med 
sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ 
aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till 
antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16-64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, 
t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag. Statistiken hämtas från Kolada och gäller 
Knivsta kommun geografiskt. Knivsta kommun ligger enligt uppgift från 2019 lägre än både 
riket och liknande kommuner. Vi ser också för Knivsta en positiv utveckling där ohälsotalet 
minskat de senaste tre åren. I och med de särskilda förutsättningarna med pandemin under 2020 
är det svårt att uttala sig om ohälsotalets utveckling. Då målet för indikatorn ligger på ett 
ohälsotal på 17 bedöms indikatorn kunna uppnås, utifrån idag tillgänglig information. 

Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra 

Självskattad hälsa hos vuxna (18-84 år) mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa var 
fjärde till var femte år, senast 2017. Ett randomiserat urval av den vuxna befolkningen får skatta 
sitt hälsotillstånd från mycket bra till mycket dåligt på en skala. Andel vuxna som skattar sin 
hälsa som bra låg 2017 i linje med länet. Kvinnor skattade sin hälsa sämre än män. 

Verksamheter som exempelvis Familjecentralen, Lyckträffen samt kultur- och fritids 
verksamheter arbetar kontinuerligt med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter för 
familjer, vuxna och äldre. Pandemin under 2020 och de ekonomiska konsekvenserna med ökad 
arbetslöshet bedöms påverka hälsan hos den vuxna befolkningen negativt. Prognosen är att 
indikatorns mål om att bibehålla mätvärdet om 76 % inte kommer att kunna uppnås utifrån de 
särskilda förutsättningar som gäller i pandemins spår. Nästa mätning genomförs 2022 och 
resultatet kommer först då. 

Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra 

Självskattad hälsa hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år 
där elever i årskurs 9 skattar sin hälsa som mycket bra till mycket dålig på en skala. Andel elever 
som skattar sin hälsa som bra har minskat i årskurs 9. I årskurs 7 och 2 på gymnasiet har andelen 
elever som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra i stället ökat 2019. Den totala trenden de 
senaste åren är sjunkande. En högre andel pojkar skattar sin hälsa som bra jämfört med flickor. 

I kommunen arbetar bland annat verksamheter som Elevhälsan, Hälsoäventyret, 
Familjecentralen, kultur- och fritid kontinuerligt med hälsofrämjande aktiviteter för ungdomar 
och familjer. Året 2020 har präglats av en pandemi och ett osäkert ekonomiskt läge, vilket kan 
påverka resultatet för indikatorn negativt. Prognosen är att målet för indikatorn inte kommer att 
nås. Nytt mätvärde tas fram vartannat år och resultatet kommer först 2021. 
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Andelen elever i åk 9 som aldrig brukat narkotika 

Narkotikabruk hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung där elever i 
årskurs 9 får uppge om de någon gång brukat narkotika eller inte. Indikatorn mäter den andel av 
elever i årskurs 9 som uppger att de aldrig brukat narkotika och målet är att andelen ska öka. Det 
är en stabilt låg andel av elever i årskurs 9 som brukat narkotika sedan 2015. 

Inom SSPF-samverkan identifieras riskperioder för ungdomars bruk av alkohol, såväl som 
narkotika Personal inom skola och socialtjänsten har deltagit i en fördjupningsutbildning om 
cannabis och har nu möjlighet att fungera som ambassadörer i det förebyggande arbetet. Aktuell 
lägesbild Knivsta har varit igång sedan mars 2019 och följer bland annat utvecklingen av 
händelser bland ungdomar kopplat till alkohol och narkotika. Under våren 2020 har det 
rapporterats om en ökad social oro som kan påverka ungdomars bruk av alkohol eller narkotika 
negativt. I och med de särskilda förutsättningarna med pandemin under 2020 är det svårt att 
uttala sig om narkotikabrukets utveckling. Pandemin ger till exempel effekter som minskad 
tillgång till narkotika vilket kan göra att färre ungdomar väljer att testa narkotika. Dock kan en 
ekonomisk kris ha negativa effekter på bruket av alkohol och narkotika generellt i samhället. 
Prognosen är att utfallet kommer att vara i stort sett oförändrat. Nytt mätvärde tas fram vartannat 
år och resultatet kommer först 2021 
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Växa

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

Utifrån offentlig statistik, tillsyn av förskolor och verksamhetsberättelser för 2019/2020 så visar
uppföljning att kommunens förskolor håller god kvalitet. En stor andel av föräldrarna är nöjda
med verksamheten och 96 procent uppger att deras barn trivs på förskolan.

Grundskolorna i Knivsta arbetar dagligen med förebyggande arbete för trygghet och studiero
samt vidtar åtgärder när så inte är fallet. Ett sätt att mäta tryggheten på skolan genomförs enklast
med att fråga eleverna hur de upplever trygghet när de är i skolan. Statistiken nedan visar
upplevelsen av trygghet i årskurs 9 där resultatet sjunkit med nästan 7 procentenheter under två
år. Elevernas trygghet och trivsel i skolan är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå
målen för utbildningen.

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökar jämfört med föregående läsår i
både riket och för eleverna i Knivsta. Samtidigt har fler avgångselever i gymnasieskolan tagit
examen inom tre år i riket, Knivstas kommuns resultat publiceras under vecka 50 . Resultaten har
därmed förbättrats i båda skolformerna vilket tyder på att coronapandemin inte, som en del
befarat, har påverkat resultaten negativt. Detta visar Skolverkets preliminära betygsstatistik.

Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås under 2020.

Indikator
Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or Män

Jämf.
kommune

r
Riket

Mål
2020

Progno
s

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

94,3 % 92,7 % 94 %
Komme
r
uppnås

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

86,83% 87%
Komme
r delvis
att
uppnås

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

89,1 89,17 89,93 88,41 87,94 83,02 90

Komme
r delvis
att
uppnås

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

76,24 86,43 92,63 80,77 80,44 76,83 70

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

En stor andel av föräldrarna är nöjda med förskolans verksamhet, 96 procent anger att de 
upplever att deras barn trivs på förskolan. Denna indikator anger hur stor andel av föräldrarna 
som deltagit i kommunens föräldraenkät som angett att de är nöjda med sitt barns förskola som 
helhet. 2017 angav 92,3 procent av föräldrarna att de var nöjda med sitt barns förskola, 2018 
ökade siffran något och resultatet för 2019 är 92,7 procent. Målet för helåret 2020 är 94 procent 
av föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och en ny föräldraenkät kommer att 
genomföras under hösten 2020. Prognosen är att indikatorns mål kommer att uppnås för 2020. 
Förskolans identifierade styrkor är välarbetade lärprocesser, en god omsorg, föräldrar som är 
trygga och nöjda med sitt barns förskola samt huvudmannens kompetensutvecklingsinsatser. 

  

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

En viktig förutsättning för att eleverna ska ha studiero under lektionerna är en trygg miljö i 
skolan. Grundskolorna i Knivsta arbetar dagligen med förebyggande arbete för trygghet och 
studiero samt vidtar åtgärder när så inte är fallet. Andel elever i årskurs som anger att de känner 
sig trygga i skolan har sjunkit från 86,8 procent till 80 procent mellan 2018 och 2020. Mellan 
kommunens högstadieskolor finns en mindre skillnad med fem procentenheter.  Prognosen är 
därmed att indikatorns mål inte kommer att uppnås under 2020. 

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

Betyg används bland annat för att följa elevers kunskapsutveckling, för urval till fortsatta studier 
och i utvärderingssyfte. Nyckeltalet bygger på antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt 
det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till 
ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 
matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Hemkommunens resultat för 2020 
finns att tillgå från vecka 39. Cirka 86 procent av eleverna i Knivsta kommun går i en kommunal 
grundskola och historiskt är hemkommunens resultat något högre än resultatet för eleverna som 
går i den kommunala skolan. Andelen elever behöriga till yrkesprogram som slutat årskurs 9 i 
Knivstas kommunala skolor var 89,3 procent 2020. Därmed är prognosen att siffran för 
hemkommunen kommer att vara högre och att indikatorns mål kommer att uppnås under året. 

  

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

Statistiken visar att andelen elever med gymnasiexamen eller studiebevis inom 4 år har ökat med 
tio procentenheter för både flickor och pojkar i Knivsta kommun mellan åren 2018-2019. I den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) som anger långsiktig strategi som handlar om hur 
organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska 
området Uppsala län finns målet att andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska 
överstiga 75 procent år 2020. Till år 2030 ska minst 80 procent ta examen inom 4 år. Både 
flickor och pojkar i Knivsta kommun har i högre grad tagit gymnasieexamen än i riket. 
Indikatorns mål prognostiseras som uppnått. 
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Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.

Pandemins effekter kommer sannolikt inte innebära att färre blev ekonomiskt utsatta under år
2020 jämfört med föregående år, ungdomsarbetslösheten påverkas dock av pandemin negativt.
Vård och omsorgsverksamheten fortsätter sin positiva förändringsresa till att kunna ge ett allt
mer individanpassat stöd för klienter och brukare. Målet bedöms därför delvis uppnås.

Indikator Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or

Män
Jämf.

kommune
r

Riket Mål
2020

Progno
s

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

3,48% 3,1%
Komme
r delvis
att
uppnås

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

89 75 71 80 80 78,75 89

Komme
r
uppnås

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

6,4% 6,6%

Komme
r ej
uppnås

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

Prognosen är att måltalet för indikatorn inte kommer att uppnås under året, framförallt på grund
av Covid-19-pandemin som generellt skapat en högre arbetslöshet i samhället.

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

Resultatet för år 2020 kommer in i Kolada nästa år. Bedömningen är att färre än föregående år
har återaktualiseras inom ekonomiskt bistånd. Indikatorns värde bedöms alltså kunna uppnås.

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

Resultat saknas ännu för år 2020 men i och med coronapandemin är det rimligt att anta att
ungdomsarbetslösheten har ökat, vilket ger en prognos om att måltalet sannolikt inte kommer att
nås för året.
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Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.

Pandemin har förändrat förutsättningarna för att bedriva omsorg, men uppfattningen är att
kommunens brukare fortsatt får en god omsorg och mervärde i insatserna.
Brukarundersökningarna kan av naturliga skäl inte genomföras under 2020 och därför är det inte
möjligt att följa upp målet.

Indikator Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or

Män
Jämf.

kommune
r

Riket Mål
2020

Progno
s

Brukarbedömning
hemtjänst
äldreomsorg
- helhetssyn,
andel (%)

91% 89% 92% 84% 87,14% 90,5% 90%

Brukarbedömning
särskilt boende
äldreomsorg
- helhetssyn,
andel (%)

84 80 86 71 73,14 81,53 90

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Årets nationella brukarundersökningen ställdes in av Socialstyrelsen i och med coronapandemin.
Det kommer därmed inte komma några resultat detta år.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Årets nationella brukarundersökningen ställdes in i och med coronapandemin. Det kommer
därmed inte komma några resultat detta år.
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Värna

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

Under året har stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy tagits fram. Den, tillsammans med
den stadsutvecklingsstrategi (SUS) som är under arbete, kommer att verka som fortsatt stöd och
vägledning i kommunens arbete med (bland annat) målet om funktion och ekologisk hållbarhet.

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden innefattar enbart tillsynen över hushållssortering av
avfall och denna har bedrivits som planerat under 2020. Mängden avfall som samlas in för
materialåtervinning kan inte påverkas av nämnden inom ramen för dess ansvarsområden.

Målet bedöms delvis uppnås.

Indikator
Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or Män

Jämf.
kommune

r
Riket

Mål
2020

Progno
s

Färdigställda
bostäder i
flerfamiljshus
under året,
antal/1000 inv

17,15 0 0,97 2,29 9
Komme
r delvis
att
uppnås

Färdigställda
bostäder i småhus
under året,
antal/1000 inv

3,31% 1,22% 1,11% 1,1% 2,5%
Komme
r delvis
att
uppnås

Hushållsavfall
som samlats in för
materialåtervinnin
g, inkl. biologisk
behandling, %

37% 45%
Komme
r
uppnås

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

Planenheten möjliggör för byggande av bostäder genom att planlägga, dock ej ansvar/rådighet
över färdigställande av bostäder.

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv

Planenheten möjliggör för byggande av bostäder genom att planlägga, dock ej ansvar/rådighet
över färdigställande av bostäder.

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

Knivsta kommun har upphandlat renhållning tillsammans med Sigtuna, Upplands Bro och Håbo
kommun. Bland annat kommer införande av 4-fackskärl till hushållen under hösten 2020 bidra
till en väsentlig ökad mängd materialåtervinning.
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Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun

Knivstas grönstruktur beaktas tydligt inom arbetet med stadsutvecklingsstrategin (SUS), där
grönska och naturvärden vägs och värderas när ny bebyggelse och nya transportsystem planeras.
I stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy som arbetats fram under året lyfts parker och
gröna stråk fram som viktiga käraktärsdrag för kommunens egenart. Genom dessa styrdokument
kan förvaltningen arbeta mer strukturerat och målinriktat med kommunens gröna miljöer och
naturområden. Inom ramen för arbetet med kommunens hållbarhetslöften för programperioden
2021-2023 har ett förvaltningsövergripande arbete genomförts för att föreslå ett brett antal löften
om programperiodens tema som är biologisk mångfald.

Andelen ekologiskt har ökat något under första halvåret, detta trots anpassningar utifrån
pandemin.

Målet bedöms delvis uppnås.

Indikator
Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or Män

Jämf.
kommune

r
Riket

Mål
2020

Progno
s

Nöjd Medborgar-
Index - Miljöarbete 56 55 57 55,4 54,35 61

Komme
r delvis
att
uppnås

Ekologiska
livsmedel i
kommunens
verksamhet, andel
(%)

22% 25% 29,83% 30,33% 24%
Komme
r
uppnås

Utsläpp till luft av
växthusgaser
totalt, ton CO2-
ekv/inv.

4,25 4,52 4

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Knivsta har sedan 2007 deltagit
vartannat år och medverkade senast hösten 2019. Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete bygger på
hur kommunens medborgare ser på de kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna
leva miljövänligt. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan
0 och 100. Gränsen för ” nöjd” går vid 55 och 75 e ll er högre tol kas som ”m yc k et nöj d". Knivst as
resultat har legat stabilt och har inte påvisat några statistiskt säkerställda skillnader under de
senaste fyra åren (2015-2019), varför det är rimligt att anta att det inte kommer bli någon större
förändring av resultatet under 2020 heller. Kommunens verksamheter har under de 8 första
månaderna av 2020 påverkats negativt av Covid-19-pandemin, vilket gör det ännu mindre troligt
att målet med indikatorn kommer uppnås under året. Noteras bör att Knivsta inte kommer delta i
Medborgarundersökningen 2020, varför vi inte kan få aktuell data för denna indikator under året.
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Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 

Under perioden januari till och med juni har ekologiskt legat på 24% mätt i kronor och 30% i 
kvantitet. Ett något lägre inköp under en period 1:a halvåret har skett på grund av anpassning 
utifrån corona restrektioner. Värdena är trots det relevant för hela året. 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 

Inga uppgifter finns att tillgå, ingen bedömning kan göras i delårsbokslutet. 
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Uppdrag 

Uppdrag Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

Effektiviseringsprogram – 
framtagande av åtgärder för en 
långsiktig ekonomi i balans 

Kommunens kostnader ska minska 
med 20 miljoner kronor under 
perioden 2019-2022 

Kommunstyrelsen  

Förändringsarbete – organisation 
och arbetssätt ligger i fokus liksom 
att integrera målen från Agenda 
2030 i beslut och arbete 

Knivsta kommun ska arbeta för att 
uppnå målen i Agenda 2030. 
Förändringsarbetet ska leda till 
effektivare arbetsprocesser och 
ökat användande av ny teknik. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till 
minskade lokalkostnader om 10 
miljoner kronor under perioden 
2019-2022 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – 
minimerad plastanvändning och 
giftfri förskola 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Upphandlingar – kravställning i 
upphandlingar på ekologiska och 
rättvisemärkta produkter 

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara ekologiska och 
rättvisemärkta 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden  

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

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Plan för parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat bilberoende 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans 

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

Ett arbete för att förenkla, effektivisera och se över ambitionsnivåer är en ständigt pågående 
process. Under pandemins mest intensiva månader var aktivitet lite lägre men ändå genomfördes 
en revidering av kommunens mål och budget under perioden. 

I framtagandet av budget 2019 tog förvaltningen fram en mängd förslag på möjliga prioriteringar 
och åtgärder. Den politiska beredningen utmynnade i förändringar som uppskattas till cirka 9,3 
miljoner kronor i lägre nettokostnad. Exempel är förändringar i ekonomistyrningen gällande 
lokaler, barnpeng gällande vistelsetider, subventionerade busskort, parkeringsavgifter med mera. 
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Den reviderade budgeten för 2020 innehåller också förändringar, som uppskattas till ca 12 
miljoner kronor som till större delen medför en långsiktig nettokostnadsminskning. I underlaget 
för budgetjusteringen finns både stora och små förändringar. Exempel är aktiv personal politik, 
arbetsmiljöfonden, datortäthet, fotbollsplaner, minskat deltagande i konferenser, förändrad 
process fordonshantering, vakanshållning etc. 

Vidare har en bolagsutredning genomförts för genomlysning av nuvarande bolagsstruktur och 
verksamhet. Syftet är att optimera koncernen för att möta framtidens utmaningar i bland annat 
fyrspårsavtalet med staten. Parallella verksamheter har identifierats och en förändrad struktur 
rekommenderas i rapporten. Förvaltningen kommer arbeta närmare med de föreslagna 
rekommendationerna. 

C-tillsammans, Regionen och Uppsala läns alla kommuner har som ambition att samverka och 
samarbeta mer i syfte att dels bli mer kostnadseffektiva men även leverera mer och högre kvalitet 
till länet invånare. Första skedet är att identifiera enklare samarbeten som kan leda till synergier 
inom kort. 

Vidare länkar detta vidare till Knivsta kommuns förvaltningsorganisation. En översyn pågår i 
syfte att förtydliga ansvar och roller men även möta framtidens välfärdsuppdrag. Ny 
förvaltningsorganisation ska vara på plats 1 januari 2021. 

Bedömningen är att uppdraget att genomföra förändringar motsvarande 20 miljoner kronor under 
mandatperioden har uppnåtts. Processen med att se över kommunens nettokostnad fortsätter med 
oförminskad kraft eftersom hela offentliga sektorn står inför en jätteutmaning i att "färre ska 
försörja fler", vilket förenklat betyder att andelen av befolkningen som genererar skatteintäkter 
kommer minska medans andelen äldre som har behov av kommunal service kommer öka stort. 

Uppdraget bedöms därför vara delvis uppnått. 

Förändringsarbete – organisation och arbetssätt ligger i fokus liksom att integrera målen 
från Agenda 2030 i beslut och arbete 

Förändringsarbetet har påverkats av pandemin, de processer som har startat tidigare år fortlöper 
enligt plan (exempelvis RPA). Arbetssättet med distansarbete och digitala mötesverktyg är en en 
tydlig förändring som pandemin givit skjuts åt. Ett arbete har påbörjats under hösten med att 
inventera corona-relaterade förändringar. Syftet är att ta tillvara de positiva effekter som uppstått 
och även skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla desamma i kommunens samtliga 
verksamheter. 

Samtliga 17 mål inom ramen för Agenda 2030 berör på ett eller annat sätt kommunens 
verksamheter. Agendan utgör en bas för alla kontorens arbete. Under året har ett särskilt ansvar 
för att driva utbildnings- och utvecklingsarbete på Samhällsbyggnadskontoret. Den 22 oktober 
kommer en kommunövergripande utbildningsinsats om Agenda 2030 att genomföras med 
tjänstemän och politik. Vidare har ett utställningsmaterial tagits fram för att synliggöra de 
globala målen, utställningar finns placerade i lokalerna centrum för idrott och kultur samt 
kommunhuset för allmän beskådning. 
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Förbättringsarbeten pågår kontinuerligt och flera åtgärder har genomförts under året. 
Arbetsprocesser och organisation har setts över inom Kommunledningskontoret, som exempelvis 
administrativ service, stabsgruppen, Kontaktcenter och lokalförsörjningen. Digitalisering och 
användande av ny teknik är ett förändringsarbete som alla verksamheter arbetar med som en del 
av den ständiga verksamhetsutvecklingen. Inom Kommunledningskontoret pågår sedan tidigare 
utvecklingsarbetet Smartare vardag, som arbetar med digitalisering, effektivisering och 
samordning. Smartare KLK bedrivs också, detta i syfte att bättre fånga idéer, hitta 
utvecklingsområden, arbeta över gränser och starta innovationsprojekt. 

I och med kommunens nya externa webbplats knivsta.se utfördes ett stort arbete med att ta fram 
ännu fler e-tjänster. 

Införandet av Office 365 pågår. Ett införande av Office 365 innebär även en minskad belastning 
på gemensamma filareor och på e-postservern. Arbetet förenklar för många och detta är en del i 
arbetet för ett framtida digitalt arbetsrum där även ett nytt intranät inkluderas. 

En gemensam telefoniplattform har upphandlas av IT-centrum för fem kommuner, ny leverantör 
implementeras december 2020. Detta ger förutsättningar för ett tätare samarbete mellan 
kommunernas Kontaktcenter. 

Knivstaförslaget har implementerats och är i drift. Medborgarrådet har lanserats. Genom digitala 
enkäter kan vi fånga synpunkter från ett stort antal kommuninvånare. Denna breda bild kan 
kompletteras genom fördjupade fokusråd i utvalda frågor. 

Knivsta kommun har anmält sig till projektet REDI (Resfria digitala möten i offentlig sektor), 
som finansieras av Energimyndigheten. Målet med deltagandet är att öka andelen digitala möten 
i organisationen. 

Digitala möten har utvecklats genom teknisk plattform och mötesformen. Digital signering har 
prövats för protokoll med mera, från hösten kommer även avtal som upphandlats kunna signeras 
digitalt. 

Måltidsverksamheten har tagit fram ett miljöbokslut. 

Projektet med RPA, Robotic Process Automation, fortsätter. Projektet väntas övergå till en 
"normal" verksamhet som ska stödja verksamheter att implementera arbetssättet och utveckla 
fler RPA processer och därmed frigöra tid till kvalitativa uppgifter och service. Detsamma gäller 
AI, artificiell intelligens, en första process har startat inom Kontaktcenter, chatbot väntas vara 
klar för drift till årsskiftet. 

Utbildningskontoret strävar efter en effektiv organisation, där arbetssätt anpassas till både 
miljömässig och social hållbarhet. Den ska också stötta god utbildning, minskad ojämlikhet och 
jämställdhet genom ett genomtänkt arbetssätt. Under året har ledningsorganisationen för den 
kommunala förskolan och grundskolan förändrats i syfte att än bättre stötta uppdraget att 
genomföra respektive skolforms läroplan. Vidare har kontoret under året uppdaterat 
verksamhetssystemet och kommer med stöd av systemet kunna skapa effektivare 
arbetsprocesser. 

Bygg- och miljönämndens verksamheter genomfört övergripande processöversyner för att 
effektivisera arbetssättet. Det ger också värdefull information inför upphandling av nytt 
verksamhetssystem för bygglov. 
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Mosaik (metod för offentlig sektor arbete med innovationskultur) är ett innovationsprojekt som 
syftar till att medarbetare ska ges möjlighet att bidra till organisationens utveckling med sin 
kompetens och sitt engagemang. Projektet syftar till att möjliggöra detta genom att använda 
hackaton som metodik. Det första hackatoneventet som genomfördes 13 februari med drygt 30 
deltagare. Ett ytterligare hackaton är planterat till november 2020 där fler medarbetare kommer 
ge möjlighet att delta. 

Uppdraget bedöms delvis vara uppnått. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Målbilden om att sänka lokalkostnaderna med 10 miljoner kronor under mandatperioden i fasta 
priser och volym har skapat en stor restriktivitet kring nya lokaler och verksamhetsanpassningar 
som kan bli hyreshöjande. En samsyn finns inom förvaltningen om att nyttja befintliga lokaler så 
effektivt som möjligt. Det är viktigt att påpeka att hyresavtal ofta är på längre perioder vilket 
innebär att effekterna av beslut som tas idag ofta får konsekvenser i framtiden. 

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

Pandemin har förändrat arbetssättet med mer distansarbete, detta kommer skynda på och delvis 
förändra inriktningen på den påbörjade översynen av administrativa lokaler. Det är sannolikt att 
det förändrade arbetssättet minskar behovet av administrativa lokaler och det är därför angeläget 
att en konsolidering av ytor inom kommunkoncernen görs skyndsamt för att höja 
nyttjandegraden. Detta kommer leda till såväl positiva ekonomiska effekter som effekter på 
medarbetares livspussel och klimatavtryck genom minskat resande. 

I mars 2020 beslutade utbildningsnämnden om en uppdaterad lokalförsörjningsplan för förskola 
och skola för perioden 2019-2029. Utifrån underlaget beslutades om en avveckling av de externa 
lokalerna för Citronens förskola från den 1 juli 2020. Inför höstterminsstarten 2020 byggdes 
förskoledelen av Högåsskolan om från förskola till skola. Ombyggnaden är en 
lokaleffektivisering genom att skolan nu har ytterligare 2 klassrum samt att alla sex klassrummen 
har anpassats för att ta emot 24 elever per klassrum istället för som tidigare 16 elever per 
klassrum. Hyran vid högåsskolan har också omförhandlats under året som väntas ge en årlig 
kostnadsminskning om 1 miljon kronor. 

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

Arbete med en lokalförsörjningsplan för vård och omsorg pågår. Den kopplar även an till 
behovet av lägenheter för insatser inom ramen för socialtjänstlagen. Behovet av lägenheter är 
sjunkande och 6 bostadsrättslägenheter har eller kommer avyttras. Vidare kommer arbetet leda 
fram till förändringar i lokalbehovet med konsekvensen att lokalkontrakt kommer avslutas. 
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Den beräknade förändringen av uppdraget är svårberäknad eftersom det finns både direkta och 
indirekta effekter. Att pausa arbetet med allaktivitetshus i Alsike medför en indirekt ekonomisk 
effekt. Medans försäljning av lägenheter och Strandgården ger lägre hyreskostnader som en 
direkt konsekvens. Den direkta kostnadsminskningen uppskattas till cirka 2 miljoner kronor för 
kommunhuset. Högåsskolan, citronens förskola och paviljongerna ger ytterligare ca 1,5 miljoner 
kronor i lägre kostnad, totalt uppskattas den direkta kostnadsminskningen till 3,5 miljoner 
kronor. 

Uppdraget bedöms delvis vara uppnått. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad plastanvändning och giftfri förskola 

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

Bygg- och miljönämndens verksamheter bidrar till måluppfyllelsen i den mån det är möjligt sett 
till gällande lagkrav och rådande tillsynsplanering. Inget riktat projekt kopplat till 
plastanvändning eller giftfri förskola har genomförts, det ingår dock övergripande i arbetet med 
hälsoskyddstillsyn i förskolan. 

När en bil byts ut i verksamheten görs det alltid en bedömning om andra alternativ kan 
övervägas, som exempelvis elcykel eller cykel. 

Uppdraget bedöms vara uppnått. 

Upphandlingar – kravställning i upphandlingar på ekologiska och rättvisemärkta 
produkter 

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

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

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

Verksamheterna ska i samband med utformandet av kravspecifikationerna ansvara för att 
utforma vilka krav som kan ställas på ekologiska och rättvisemärkta produkter. 

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

Politiken i Knivsta kommun har tillsammans med kommunens VA-bolag, Roslagsvatten, 
genomfört 2 workshops om kommunens framtida avloppsreningslösning. Där en anslutning till 
Käppala reningsverk är möjlig lösning. 

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

Syftet med projektet är att minska utsläppen av näringsämnen från enskilda avlopp genom att 
skapa ett system för återföring av näringsämnen från avlopp till åkermark, och därmed minska 
konstgödselanvändningen och möjliggöra att ställa kretsloppskrav på enskilda 
avloppsanläggningar. En anläggning för hygienisering av slammet 
(Ureahygieniseringsanläggning) uppförs under hösten 2020 och beräknas kunna tas i drift 2021. 

Utöver det övergripande målet ingår även: 

 Att skapa en långsiktig organisation för att driva och utveckla återföringssystemet för 
enskilda avlopp där alla berörda enheter inom Knivsta kommun samt representanter för 
lantbruket ingår 

 Att ta fram en plan för hur antalet kretsloppsanpassade enskilda avlopp ska öka i Knivsta 
kommun 

 Att använda det här projektet som en pilotanläggning för att ge underlag till vidare 
kretsloppsprojekt inom kommunen 

Uppdraget bedöms delvis vara uppnått. 

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

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

Uppdraget bedöms vara uppnått. 

Plan för parkeringslösningar och stimulera ett minskat bilberoende 

I den transportplan för hållbar mobilitet som arbetats fram under året är mobilitetsfrågan central. 
Transportplanens syfte är att genom en tydlig planeringsstrategi definiera verktyg och vägar för 
att på ett konkret och effektivt sätt kunna jobba mot ett minskat bilberoende och därmed 
parkeringsbehov. Detta genom att arbeta mot förbättrad kollektivtrafik, mobilitetsåtgärder och på 
sikt förändrat beteende. Transportplanen är nu föremål för politiska överväganden och beräknas 
kunna fastställas under första halvåret 2021. 

Uppdraget bedöms delvis vara uppnått. 
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PROTOKOLL 19 (30)  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 182   Dnr: KS-2020/780 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunal bokföringslag ska en kommun upprätta ett delårsbokslut. Knivsta kommun 
gör det för perioden januari-augusti. Kommunens resultat för perioden blev 17,8 miljoner 
kronor och för kommunkoncernen uppgår resultatet till 48,6 miljoner kronor. 
Årsprognosen för Knivsta kommun är 22,7 miljoner kronor, varav nämndernas resultat 
beräknas till 105 tusen kronor.  
Verksamhetsuppföljningen består av kommunfullmäktiges 11 mål och uppdrag. Av de 11 
målen görs en bedömning att 10 mål delvis uppnås. Kommunfullmäktiges uppdrag till 
styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. Genomförande av uppdragen löper 
enligt plan. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-07 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-07 

Diarienummer 
KS-2020/780 

   
 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Knivsta kommun per 2020-08-31 och 
årsprognos. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunal bokföringslag ska en kommun upprätta ett delårsbokslut, Knivsta kommun 
gör det för perioden januari-augusti. Kommunens resultat för perioden blev 17,8 miljoner 
kronor och kommunkoncernen uppgår resultatet till 48,6 miljoner kronor. 
 
Årsprognosen för Knivsta kommun är 22,7 miljoner kronor, varav nämndernas resultat 
beräknas till 105 tusen kronor.  
 
Verksamhetsuppföljningen består av Kommunfullmäktiges 11 mål och uppdrag. Av de 11 
målen görs en bedömning att 10 mål delvis uppnås. Kommunfullmäktiges uppdrag till 
styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. Genomförande av uppdragen löper 
enligt plan. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommunkoncern resultat uppgick för perioden till 48,6 miljoner kronor, föregående 
period var resultatet 47,8 miljoner kronor. Det bolag som bidrar mest till resultatet i 
koncernen är Kommunfastigheter i Knivsta AB, resultat 24,7 miljoner kronor.  
 
Knivsta kommuns resultat uppgår till 17,8 miljoner kronor (föregående period 25,6 miljoner 
kronor). Det är ett resultat i linje med föregående år eftersom föregående års resultat 
inkluderar en utdelning från kommunens helägda bolag med 8 miljoner kronor i utdelning.  
 
Trots denna likhet är det ändå två helt olika resultatperioder, eftersom årets första 8 månader 
har påverkats kraftig av den pandemin världen befinner sig i. Det har påverkat både den 
kommunala verksamheten och även kommunens ekonomi. Under första 8 månaderna har 
staten beslutat om nya statsbidrag för att stödja den offentliga sektorn under denna svåra tid.  
 
Utan utökade statsbidrag hade resultatet varit betydligt sämre. De utökade statsbidragen och 
andra statliga insatser uppgår till cirka 28 miljoner kronor under perioden för pandemin, 
kompensationen är bland annat för täcka upp lägre skatteintäkter. Kommunens särskilda 
kostnader för pandemin är svårare att beräkna eftersom det består av både indirekta och 
direkta kostnader, det senare är minst 5 miljoner kronor. Pandemin har även effekter på vård 
och omsorgsinsatser för äldre, flera äldre har avsagt sig insatser och det är få nya 
ansökningar om insatser vilket är ett tecken på en rädsla för att bli smittad.   
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Skatteintäkter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning var 6 miljoner lägre än föregående 
resultatperiod trots de höjda statsbidragen. Resultatet inkluderar även ett exploateringsnetto 
med 13 miljoner kronor (11 miljoner kronor bättre än föregående års period).  
 
Semesterlöneskuldsförändring var +6,9 miljoner kronor jämfört med föregående år då den 
var 9,5 miljoner kronor. Semesterlöneskulden får en positiv resultateffekt eftersom 
medarbetarna till största delen tar ut semester under sommaren vilket innebär att 
arbetsgivaren får en fordran på de anställda (semesteråret i kommun är januari-december). 
 
Nettokostnaderna har ökat med 2,1 procent mot föregående resultatperiod vilket jämfört med 
de senaste åren är en låg kostnadsökning, exklusive lokalkostnader är förändringen endast 
+0,8 procent. Lokalkostnaden för nya kultur- och idrottsanläggningen får från 2020 fullt 
genomslag i årets utfall. Volymtillväxten (barn, elever och äldre) har varit svag vilket beror på 
att befolkningsökningen var svag under 2019.  
 
Årsprognosen för kommunen beräknas uppgå till 22,7 miljoner kronor, balanskravsresultatet 
beräknas till 21,7 miljoner kronor (alla reavinster ska exkluderas, försäljning av lägenheter 
ger 1 miljon kronor i reavinst). Kommunens positiva resultat innebär att tidigare års 
underskott nu kommer vara reglerade vid året slut.  
 
Styrelse och nämnder tillsammans beräknas göra ett överskott om +105 tusen kronor, vilken 
i praktiken är en prognos nära noll (0). Det är på totalen en god budgetföljsamhet. Det finns 
dock stora skillnader mellan styrelse och nämnder, Kommunstyrelsens prognos är +2,4 
miljoner kronor medan Socialnämndens resultat beräknas till +2 miljoner kronor, 
Samhällsutvecklingsnämnden beräknar ett underskott om 3,5 miljon kronor. 
Exploateringsnettot uppgår till 52 miljoner kronor i årsprognosen. 
 
Investeringarna inom kommunen för perioden uppgår till 23 miljoner kronor (föregående 
period 21 miljoner kronor) och årsprognosen är en investeringsutgift med ca 66 miljoner 
kronor vilket är cirka 100 miljoner kronor lägre än budgeterat.  
 
Verksamhetsuppföljningen består av Kommunfullmäktiges 11 mål och uppdrag. Av de 11 
målen görs bedömningen att 10 mål delvis uppnås och 1 mål kan ingen bedömning göras 
eftersom pandemin förändrat möjligheten att följa upp brukarnas nöjdhet med omsorgen. Det 
finansiella målet bedöms uppnås (minst 1 procent av skatter och generella statsbidrag), 
låneskulden har planat ut men har inte sjunkit ned till det uppsatta måltalet.  
 
Den generella kundnöjdheten är god, kvaliteten bedöms som god i rankingar och interna 
mätningar. Kostnadsnivån indikeras i nyckeltal vara högre än målvärdet. 
 
Kommunen bedöms vara en attraktiv arbetsgivare, dock har sjukfrånvaron ökat vilket 
förklaras av pandemin. Ungdomar i kommunen bedöms få en möjlighet till en aktiv och 
meningsfull fritid där Centrum för idrott och kultur bedöms höja nöjdheten framgent. 
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Ohälsan är lägre i Knivsta jämfört med riket, det är svårbedömt hur pandemin påverkar 
hälsan i framtiden. Hållbarhetsdimensionerna bedöms utvecklas sig positivt genom 
stadsbyggnadsprinciper för byggandet av en hållbar stad, fyrfackskärl för högre 
materialåtervinning, inköp av ekologiska livsmedel ökar som andel av totala 
livsmedelsinköpen. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. 
Genomförande av uppdragen löper enligt plan, exempelvis har uppdraget om 
effektiviseringsprogram kommit så långt att målet att minska kostnaderna i fasta priser och 
volym om 20 miljoner kronor nu är uppnått. Förändringsarbetet har fortsatt under pandemin 
men delvis fått en ny riktning med distansarbete och ökad användning av digitala 
mötesverktyg etc. Lokaleffektiviteten har genom lägre kostnader för befintliga kontrakt 
förbättrats, vidare har framtida kostnadsökningar kunna hållas ned genom aktiva beslut om 
att skjuta på investeringar, gå ur lokaler och högre nyttjandegrad av befintliga lokaler.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för kommunen.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-07 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Revisorer 
 
 
 
 

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

Beslutet handlar om att godkänna ett delårsbokslut som är en sammanfattande berättelse av 
perioden januari-augusti och en prognos för årets resultat och bedömning av årets 
måluppfyllelse. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 4 (5)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 197   Dnr: KS-2020/ 

Detaljplan Alsike Nord etapp 2a 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Alsike Nord etapp 2a.  

Reservationer 
Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet.  
Lennart Lundberg (KNU) och Johan Helenius (SD) anmäler en skriftlig reservation 
(protokollsbilaga 1).  
Lotta Wiström (L) anmäler en skriftlig reservation (protokollsbilaga 2).  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) yrkar avslag.  
Oscar Hahne (KD) yrkar att detaljplanen ska antas då resultatet från omförhandlingen av 
fyrspårsavtalet kan arbetas in.  
Claes Litsner (S) yrkar bifall till samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen instämmer med nämndens förslag till beslut. Slutligen ställer 
ordföranden Oscar Hahnes yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor 
idrottshall. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de olika 
hustyperna i området. Den fysiska miljön ska utgå från den mänskliga skalan och utformas 
utifrån den gåendes upplevelse.  
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 21 oktober 2020, § 103.  

Underlag för beslut 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 102 2020-11-09  
Tjänsteutlåtande 2020-10-23 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Gestaltningsprogram 
 
Kristofer Kvarnström, gatuchef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL – omedelbar justering 2 (3)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-09  

  

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 102   Dnr: SUN-2020/215 

Detaljplan Alsike Nord etapp 2a 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1.   Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Alsike Nord etapp 2a.  
 
2.   Samhällsutvecklingsnämnden uppmanar Kommunstyrelsen att revidera 
”Exploateringsavtal mellan Alsike Fastighets AB och Knivsta kommun gällande detaljplan 
Alsike Nord etapp 2a” (KS-2020/715) avseende att exploatören ska åta sig att följa de 
”Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy” som antagits av kommunfullmäktige. 
 
3. Beslutet justeras omedelbart. 

Reservation och särskilt yttrande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Johan Helenius (SD), Torkel Ekman (L) och Gunnar Gidlund 
(KD) reserverar sig. (Protokollsbilaga 1.) 
Peter Brymér (KNU) lämnar särskilt yttrande.(Protokollsbilaga 1.) 
Yttrande 

Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar med instämmande av Gunnar Gidlund (KD) på att 
ärendet skickas åter till förvaltningen för omarbetning enligt fullmäktiges beslut.  
Propositionsordning 

Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Ordföranden behandlar därefter beslutsmening 1 där det liggande förslaget till beslut i ställs 
mot oppositionens förslag och finner att samhällsutvecklingsnämnden bifaller liggande 
förslag till beslut. 
Därefter behandlar ordföranden beslutsmening 2 och finner att nämnden bifaller liggande 
förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor 
idrottshall. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de olika 
hustyperna i området. Den fysiska miljön ska utgå från den mänskliga skalan och utformas 
utifrån den gåendes upplevelse.  
 
Området ska ge förutsättningar till möten mellan människor för att förstärka den sociala 
sammanhållningen. Knivsta kommuns prioriterande trafikslag, gående och cyklister, ska ha 
en tydlig inverkan på det offentliga rummets möblering. Platsbildningar och stråk inom 
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  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL – omedelbar justering 3 (3)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-09  

  

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

området ska upplevas gröna och bidra till möten och ekosystemtjänster. En park centralt i 
området ska fungera som en grön mötesplats nära hemmet för lek och rekreation för alla 
åldrar.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-23 
Plankarta 
Planbeskrivning 2020-08-03 
Gestaltningsprogram 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Sara Andersson 
 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-23 

Diarienummer 
SUN-2020/215 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Detaljplan Alsike Nord etapp 2a 
 
Förslag till beslut 
1.   Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Alsike Nord etapp 2a.  
 
2.   Samhällsutvecklingsnämnden uppmanar Kommunstyrelsen att revidera 
”Exploateringsavtal mellan Alsike Fastighets AB och Knivsta kommun gällande detaljplan 
Alsike Nord etapp 2a” (KS-2020/715) avseende att exploatören ska åta sig att följa de 
”Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy” som antagits av kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor 
idrottshall. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de olika 
hustyperna i området. Den fysiska miljön ska utgå från den mänskliga skalan och utformas 
utifrån den gåendes upplevelse.  
 
Området ska ge förutsättningar till möten mellan människor för att förstärka den sociala 
sammanhållningen. Knivsta kommuns prioriterande trafikslag, gående och cyklister, ska ha 
en tydlig inverkan på det offentliga rummets möblering. Platsbildningar och stråk inom 
området ska upplevas gröna och bidra till möten och ekosystemtjänster. En park centralt i 
området ska fungera som en grön mötesplats nära hemmet för lek och rekreation för alla 
åldrar.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2014 att uppdra åt bygg- och miljönämnden att 
påbörja detaljplanearbete för Alsike Nord etapp 2 (Utdrag ur protokoll KS-2014/941).  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att godkänna avtalet om större 
exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun, Avtal avseende bostadsbyggande i 
Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun, samt tillhörande promemoria (KS-2017/782). 
Avtalet innebär att kommunen ska möjliggöra sammanlagt 15 000 nya bostäder till år 2057. 
Avtalet undertecknades efter beslutet i kommunfullmäktige av Knivsta kommun, Region 
Uppsala och Staten.  
 
Detaljplanen utgår från avtalet som ligger till grund för avtalsparternas vilja till att medverka 
för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling. Åtgärden avser utbyggnad av 
järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en ny 
tågstation i Alsike. Region Uppsala tillsammans med kommunen åtar sig att tillse att det finns 
goda gång- och cykelvägar samt en ny trafikplats för anslutning till E4:an som bland annat 
ska försörja Alsike.  
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Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 
Den 23 september 2020 antog kommunfullmäktige Stadsbyggnadsprinciper med 
arkitekturpolicy som anger riktningen för hur kommunen vill att ett framtida Knivsta ska 
formas. I strategin finns också en arkitekturpolicy, som samlar kommunens vilja och råd kring 
hur nya byggnader ska se ut. Dokumentet ska ligga till grund för kommande utbyggnad av 
Alsike Nord etapp 2a. 
 
Planförslaget 
Syftet med detaljplanen, Alsike Nord etapp 2a, är att möjliggöra för ny bebyggelse i två till 
fyra våningar. Bebyggelsen utgörs främst av bostäder och lokaler för verksamhet och 
service. Bebyggelsen ska utformas som en grönskande stadsdel och ha en gemensam 
arkitektonisk grammatik för att skapa harmoni i området. För detaljplanen finns ett 
gestaltningsprogram framtaget som beskriver de arkitektoniska kvalitéerna som ska följas. 
Detaljplanen ska med sin bebyggelseutformning medverka till goda förutsättningar för 
dagvattenhantering. 
 
Detaljplaneområdet är till ytan ca 13 hektar och ligger 
beläget i Alsike tätort. Planområdet kopplar an till 
Björkkällevägen samt till Brunnbyvägen. Planområdet 
angränsar till två villatomter i söder och till en villatomt i 
norr. 
 
Det kommunala bolaget Alsike Fastighets AB är ägare till 
fastigheten Vrå 1:150 som utgör huvuddelen av den 
exploateringsbara marken inom planområdet samt Vrå 
1:168. Delar av fastigheten Vrå 1:137 ingår också i 
detaljplanen och ägs av Knivsta kommun samt delar av 
fastigheten Vrå 1:158 som ägs av en privatperson.  
 
Planområdet består idag av åker- och skogsmark. Området är delvis flackt och delvis måttligt 
kuperat.   
 
Detaljplanen reglerar bebyggelsens omfattning och hur stor del av tomten som får bebyggas. 
Placering av byggnadsvolymer inom kvarteren kan i viss mån variera.  
 
Detaljplanen reglerar även högsta totalhöjd, nockhöjd samt byggnadshöjd. Med dessa 
regleringar finns möjlighet för olika taklösningar och utformningar som främjar en 
arkitektonisk frihet, där bland trähusbebyggelse, vilket ofta kräver att det finns utrymme för 
tjocka mellanbjälklag.  
 
Kvarteren bryts upp av ett gatunät med intilliggande förgårdsmark.  
 
Samtliga entréer till huvudbyggnader ska vara tydligt markerade och enkla att identifiera. Tak 
på huvudbyggnader ska vara av sadel, -brutet sadel- och/eller mansardtak.  
 
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms vara förenligt med den gällande översiktsplanen 
för Knivsta och Alsike. Förslag till detaljplan genomförs med normalt planförfarande enligt 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
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Samtliga utredningar som tillhör detaljplanen finns att läsa på kommunens hemsida: 
https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/alsike-
nord-etapp-2a-del-av-vra-1150  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna för genomförandet av detaljplanen regleras i ett exploateringsavtal. Kommunen 
kommer i framtiden bära kostnader vad gäller drift av allmän platsmark.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Övriga underlag för beslut 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Gestaltningsprogram 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Kommunstyrelsen 
 

 

Moa Odin 
Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

När detaljplanen vinner laga kraft kan den byggas ut och området utvecklas därmed.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

Barn har beretts tillfälle på samma sätt som vuxna genom att planhandlingar ställts ut på 
samråd och granskning. Dessa händelser har kungjorts på kommunens anslagstavla samt i 
UNT och Knivstabygden. En tidig medborgardialog har även hållits där barn och ungdomar 
varit välkomna att delta.  

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Grundkarta över Vrå 1:150 m.fl. 
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Diarienummer: BNK 2019-000255, 
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Area: 44,5 ha
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TORG Torg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BS1
Bostäder, Förskola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BCR Bostäder, Centrum, Lokal för idrottslig och kulturell verksamhet, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad. Skärmtak, taksprång, balkong, burspråk och liknande tillåts,
PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande

e1 0 Största byggnadsarea inom användningsområdet, angivet värde i m². Komplementbyggnader ska inte räknas som
en del av byggnadsarea, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av egenskapssområdet. Komplementbyggnader ska inte räknas som
en del av byggnadsarea, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

IV Högsta tillåtna våningsantal. Vind får inredas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

III Högsta tillåtna våningsantal. Vind får inredas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

II Högsta tillåtna våningsantal. Vind får inredas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1
35 % av den obebyggda fastighetsarean får inte hårdgöras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b3
Garage får ej förläggas ut till fasadliv mot allmän plats i norr, syd samt väst, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b4
Garage får ej förläggas ut till fasadliv mot allmän plats, gata, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

BCS1
Bostäder, Centrum, Förskola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BCP Bostäder, Centrum, Parkering, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

SR Skola, Lokal för idrottslig och kulturell verksamhet, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Tekniska anläggningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.BC

b2
Överbyggd gård är tillåtet med max 2 våningar. Vid överbyggd gård ska det övre bjälklaget kunna hålla ett jorddjup 
om minst 0,8 meter. Får förses med komplementbyggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft, PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg samt vatten- och avloppsledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap.
18 § 1 st

  Placering
p1 Fasadliv ska placeras 0-2 meter från egenskapsgräns mot allmän plats, gata, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b5
Fastighet får ej underbyggas med garage, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

   Takvatten ska infiltreras på fastigheten, 

 Entréer till huvudbyggnader ska vara tydligt markerade. 
Funktionsyta för entrédörrar får inte inkräkta på allmän platsmark.
 Entrévånings fasad på huvudbyggnader som har fler än två våningar ska vara markerad. 

   Balkonger som vetter mot allmän plats får kraga ut max 1 meter från fasadliv.

             Huvudbyggnader ska utformas med god arkitektonisk kvalité och omsorgsfull färgsättning samt materialval. 

             Huvudbyggnader ska ha mansardtak, brutet sadeltak och/eller sadeltak. Takvinkel ska som lägst vara 27 grader. 
             Installationer och funktioner på tak ska integreras väl i taklandskapet.

 Egenskapsgräns och administrativ gräns

      Skydd mot störningar
    Minst en balkong/uteplats till varje bostad alternativt en gemensam uteplats i anslutning till bostäderna ska utföras så att de
     utsätts för högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. PBL 4 kap 12§ och 14§ 4-5 p.

    Bostäder ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå utanför
     fönster. PBL 4 kap 12§ och 14§ 4-5 p.

Utformning
f1 Översta våningen ska vara indragen minst 2 meter från underliggande fasadliv, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Förhöjd entrévåning, minst 3,5 meter fritt mellan bjälklag, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Entréer till huvudbyggnader ska i huvudsak placeras mot allmän plats, gata, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Entréer ska vara genomgående. Gäller endast flerbostadshus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Portik ska anordnas inom fasadlängd i väster mot allmän plats, gata, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Portik ska anordnas mot allmän plats, torg, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Särsklid omsorg vid gestaltning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8 Endast flerbostadshus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

  Totalhöjd 25 meter.

)0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
)—0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter. Utöver denna höjd från tekniska anläggningar, trapphus och hisschakt

uppföras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 
 Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a  

 
Övriga handlingar:  

 Behovsbedömning, Alsike Nord etapp 2, 2016-03-21 
 Länsstyrelsen yttrande om behovsbedömning, 2016-04-05 
 Fastighetsförteckning, Vesterlins, 2020-02-03 
 Arkeologisk utredning 1990 etapp 2, riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska 

undersökningar 
 Arkeologisk utredning 1990 del 1, riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska 

undersökningar 
 Arkeologisk utredning 1990 del 1, riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska 

undersökningar 
 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapport 2016:2, Arkeologerna 
 Flyghinderanalys Knivsta Vrå 1:150, 2019-08-23, Luftfartsverket 
 Geotekniskt utlåtande Alsike Nord etapp 2a, 2019-09-09, WSP 
 Inventering av groddjur, 2016, Calluna 
 Naturvärdesinventering i Alsike, Knivsta kommun, 2015-02-02, Calluna 
 Trafikutformning för Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-05, Trafikutredningsbyrån  
 Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-20, 

Trafikutredningsbyrån  
 Dagvattenutredning Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-11, Ramböll 
 PM Övergripande dagvattenhantering för Alsike Nord, 2019-12-18, Knivsta kommun 
 Ljudutredning, Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-18, Akustikkonsulten   

 
Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 
med synpunkter. Detaljplanen har varit ute på samråd i oktober 2018 med en efterföljande granskning 
i mars 2020. 
 
Läshänvisningar  
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är 
juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur 
bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen 
innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 
4 kap 30-31 §.  
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Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2014 att uppdra åt bygg- och miljönämnden att påbörja 
detaljplanearbete för Alsike Nord etapp 2 (protokoll KS-2014/941). Efter beslut om att påbörja 
detaljplanearbetet har en ny nämnd bildats, samhällsutvecklingsnämnden, där detaljplaner är en del av 
nämndens ansvarsområde. Förslag till detaljplan genomförs med normalt planförfarande enligt plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att godkänna avtalet om större exploateringar i 
Alsike och Nydal i Knivsta kommun, Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i 
Knivsta kommun, samt tillhörande promemoria (KS-2017/782). Avtalet innebär att kommunen ska 
möjliggöra för sammanlagt 15 000 nya bostäder till år 2057. Avtalet undertecknades efter beslutet i 
kommunfullmäktige av Knivsta kommun, Region Uppsala och Staten.  
 
Detaljplanen utgår från avtalet som ligger till grund för avtalsparternas vilja till att medverka för ett 
ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling. Åtgärden avser utbyggnad av järnvägen till fyra 
spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en ny tågstation i Alsike. Region 
Uppsala åtar sig att tillse att det finns goda gång- och cykelvägar samt en ny trafikplats för anslutning 
till E4:an som bland annat ska försörja Alsike. 
 
Medborgardialog  
En första medborgardialog om Alsikes framtida utveckling genomfördes den 9 juni 2018 vid 
Lustigkulla förskola i Alsike. Allt material som inkom under dialogtillfället har sammanställts i sin 
helhet och strukturerats. Materialet har redovisats för ledande politiker i samhällsutvecklingsnämnden 
den 27 augusti 2018. Nämnden har även tagit del av samtliga kommentarer och kartor. 
 
Efter dialogtillfället har det inkomna materialet analyserats. Analysen visar att frågor som rör ungas 
livsmiljö, gång-, cykel- och kollektivtrafik, mötesplatser, natur, grönytor, folkhälsa och rekreation, 
samt service är av särskilt intresse för de som medverkade i dialogen. 
 
När detaljplanen för Alsike nord etapp 2 ställdes ut för samråd bjöd kommunen in till en fortsatt dialog 
den 5 november 2018 i Brännkärrskolan. Dialogtillfället utformades utefter inkomna synpunkter från 
den tidigare dialogen.  
 
Allt material som inkom under det andra dialogtillfället har sammanställts i sin helhet och 
strukturerats. Materialet visar bland annat att frågor som berör arkitektur, våningsantal, parkeringar 
och natur var av intresse.  
 
Materialet har redovisats för ledande politiker i samhällsutvecklingsnämnden den 11 mars 2019.  
          
Syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen, Alsike Nord etapp 2a, är att möjliggöra för ny bebyggelse i två till fyra 
våningar. Bebyggelsen utgörs främst av bostäder och lokaler för verksamhet och service. Bebyggelsen 
ska utformas som en grönskande stadsdel och ha en gemensam arkitektonisk grammatik för att skapa 
harmoni i området. För detaljplanen finns ett gestaltningsprogram framtaget som beskriver de 
arkitektoniska kvalitéerna som eftersträvas. Detaljplanen ska med sin bebyggelseutformning medverka 
till goda förutsättningar för dagvattenhantering.  
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Sammanfattning av planförslaget  
Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor 
idrottshall. Den tillkommande bebyggelsen är en del av utvecklingen i närheten av det framtida 
stationsläget i Alsike. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de 
olika hustyperna i området. Den fysiska miljön ska utgå från den mänskliga skalan och utformas 
utifrån den gåendes upplevelse.  
 
Området ska ge förutsättningar till möten mellan människor för att förstärka den sociala 
sammanhållningen. Knivsta kommuns prioriterande trafikslag, gående och cyklister, ska ha en tydlig 
inverkan på det offentliga rummets möblering. Platsbildningar och stråk inom området ska upplevas 
gröna och bidra till möten och ekosystemtjänster. En park centralt i området ska fungera som en grön 
mötesplats nära hemmet för lek och rekreation för alla åldrar.  

MILJÖBALKEN (MB) 

Miljöbalken 3, 4 och 5 kapitel  
Planförslaget strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen strider inte heller mot några riksintressen 
eller miljökvalitetsnormer. 
 

Miljöbalken 6 kapitel  
Behovsbedömning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 
medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en behovsbedömning utifrån förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
Ställningstagande 
En behovsbedömning, daterad 2016-03-21, har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 
behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. Kommunen har samrått om behovsbedömning med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 2016-
04-05 delar kommunens uppfattning.   

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Plandata 
Geografiskt läge 
Detaljplaneområdet är beläget i Alsike tätort som ligger fyra kilometer norr om Knivsta tätort. 
Området kopplar an till Björkkällevägen samt till Brunnbyvägen som är Alsikes huvudgata. 
Planområdet angränsar till två villatomter i söder och till en villatomt i norr. 
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Planområdet återfinns även i anslutning till den framtida 
tågstationen i Alsike.  
 
Areal 
Planområdet är cirka 13 hektar.  
 
Markägoförhållanden 
Det kommunala bolaget Alsike Fastighets AB är ägare till 
fastigheten Vrå 1:150 som utgör huvuddelen av den 
exploateringsbara marken inom planområdet samt Vrå 1:168. 
Delar av fastigheten Vrå 1:137 ingår också i detaljplanen och 
ägs av Knivsta kommun samt delar av fastigheten Vrå 1:158 
som ägs av en privatperson.  

      Figuren ovan visar berörda fastigheter. 
      Källa: Knivsta kommun.  

Översiktsplan 
Av Översiktsplan 2017 mot år 2035 med utblick mot 2050, Knivsta kommun framgår att Alsike är ett 
prioriterat utvecklingsområde för ny bebyggelse med en blandning av olika hustyper. En högre täthet 
av bebyggelse ska planeras längs viktiga stråk, exempelvis längs Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Nytt gatunät i Alsike ska integreras med befintliga strukturer, detsamma gäller infrastrukturen för 
gående och cyklister. Nya områden i Alsike ska ha stadsmässig karaktär, vara täta och ska även 
utgöras av bebyggelse med olika höjder och olika arkitektoniska uttryck. För att skapa en 
sammanhållen stad ska ny bebyggelse med nya kvarter kanta viktiga gator, rama in dem, skydda från 
trafikbuller och skapa tydlighet och riktning. 
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens gällande översiktsplan. 
 
Planprogram 
Något planprogram finns inte framtaget för det aktuella planområdet.  
 
Detaljplaner 
Planområdet angränsar till detaljplan för Alsike Nord Etapp 1 (0330-P13/1), antagen 2013 med en 
genomförandetid på fem år. Detaljplanen möjliggör för bostäder och kommunal service. En del av 
marken som regleras som NATUR i detaljplan för Alsike Nord etapp 1 regleras i Alsike Nord etapp 2a 
om till skola och besöksanläggning för idrottslig och kulturell verksamhet.  
 
Området som utgör Alsike Nord etapp 2a är inte tidigare planlagt mer än det ovannämnda 
naturområdet.   
 
Det finns inga områdesbestämmelser som gränsar till eller ligger inom planområdet för Alsike Nord 
etapp 2a.  
 
Landskap- och stadsbild 
Förutsättningar 
Planområdet består idag av åker- och skogsmark. Området är delvis flackt och delvis måttligt kuperat.   
 
Förslag och konsekvenser 
Landskapsbilden kommer att påverkas vid en utbyggnad av detaljplanen. Sett till de nybyggda delarna 
av Alsike följer planförslaget den redan befintliga strukturen i området.  
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Bilderna visar nuvarande 
markanvändning, bilden till vänster 
är tagen från Björkkällevägen och 
bilden till höger från 
Brunnbyvägen. Källa: Planenheten.  
 
 
 

Bebyggelse och gestaltning  
Förutsättningar 
Inom planområdet finns, i skrivande stund, ingen bebyggelse. Angränsande till planområdet i sydöst 
finns två friliggande villor, i norr en mindre gård samt friliggande villor och slutligen återfinns en 
friliggande villa i väster. På andra sidan av det planerade naturområdet ligger ett sammanhållet 
villakvarter. Söder om Brunnbyvägen återfinns flerfamiljshus i fyra våningar tillsammans med 
förskolan Lustigkulla och grundskolan Adolfbergsskolan.  
 
Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör för en varierad bebyggelse med bostäder, skola samt samlingslokal för 
kulturella- och idrottsliga verksamheter. I strategiska lägen tillkommer centrumverksamhet och 
förskoleverksamhet. Två kvarter ger utrymme för uppförande av mobilitetshus (parkeringshus med 
större fokus på mobilitet). 
 
Totalt möjliggör detaljplanen för cirka 550 bostäder och en större skola med tillhörande idrottshall. 
Bebyggelsen inom området ska utvecklas till en grönskande stadsdel med en gemensam arkitektonisk 
grammatik för att skapa harmoni i området. Arkitekturen ska samspela med dess omgivning och får 
gärna hitta inspiration från naturen. Gestaltningen ska utgå från den mänskliga skalan och syftar till att 
skapa ett upplevelserikt gaturum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilderna ovan visar ett möjligt utfall av kommande bebyggelse. Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a.  
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Gestaltningsprogram  
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande byggnationen. I 
gestaltningsprogrammet anges ett antal riktlinjer som beskriver de arkitektoniska kvalitéerna som ska 
följas, både på allmän plats och på kvartersmark. Programmet ska vara vägledande i bygglovsskedet 
och följas upp i exploateringsavtal.  
 
Byggnadsvolymer och placering 
Bebyggelsen planeras i två till fyra våningar, med en lägra skala intill naturområdet och med en något 
högre skala i kvarteren där centrumverksamhet möjliggörs för. Planområdets struktur ger utrymme för 
både flerbostadshus, radhus och villabebyggelse. Detaljplanen reglerar bebyggelsens omfattning och 
hur stor del av tomten som får bebyggas. Placering av byggnadsvolymer inom kvarteren kan i viss 
mån variera. Bebyggelsen inom området ska samspela med gatornas karaktär. 
 
Den omgivande bebyggelsen vid mikroparken ska anpassas efter parkens höjder. Parkens terräng 
ställer krav på en anpassad höjdsättning av omgivande byggnader. Samtliga kvarter ska med sin 
utformning och placering av byggnadsvolymer bidra till goda ljusförhållanden på gårdar och offentliga 
platser.  

  
Bilderna ovan visar exempel på hur möjlig bebyggelse inom planförslaget kan utformas.  
Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Detaljplanen reglerar högsta totalhöjd, nockhöjd samt byggnadshöjd. Med dessa regleringar finns 
möjlighet för olika taklösningar och utformningar som främjar en arkitektonisk frihet, där bland 
trähusbebyggelse, vilket ofta kräver att det finns utrymme för tjocka mellanbjälklag.  
 
Kvarteren bryts upp av ett gatunät med intilliggande förgårdsmark. Att tillämpa förgårdsmark mellan 
bebyggelse och gaturum möjliggör för möblering av utrymmet med exempelvis sittbänkar, vegetation, 
cykelparkeringar m.m. Förgårdmarken ska upplevas som en del av gaturummet.  
 

 
Bilderna visar exempel på hur 
förgårdsmarken kan möbleras. 
Källa: Gestaltningsprogram för 
Alsike Nord etapp 2a.  
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Fasadutformning 
Fasaderna ska utformas med en gemensam arkitektonisk grammatik vad gäller fönstersättning, 
färgsättning, markerade entréer och  takutformning. Fasaderna får gärna variera i färg, form och 
materialval. Gemensamt för bebyggelsen är att den färgsätts i varma ockratoner för att skapa 
kontraster under det mörka vinterhalvåret vid molniga och gråa dagar. Vita fasader tillåts, men ska 
endast utgöra en mindre del. Gråa fasader ska undvikas. I området eftersträvas en jämn fönstersättning.  
 

   
Bilderna ovan visar exempel på färgsättningen inom detaljplanen. Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord 
etapp 2a.  
 
Entrévåningen & lokaler i bebyggelsens gatuplan 
Detaljplanen reglerar förhöjd entrévåning i vissa kvarter. Syftet med bestämmelsen är att ge utrymme 
för lokaler för social service och/eller kommersiella ändamål.  
 
Entrévåningens fasad på huvudbyggnader som har fler än två våningar ska vara markerad. Detta kan 
exempelvis göras genom att sockelvåningens fasad skiljs från ovanliggande fasad genom variation i 
kulör, materialval och/eller genom en tvärgående list som placeras i underkant på den andra våningens 
fönster. Bestämmelsen syftar till att skapa ett upplevelserikt gaturum för de som rör sig på gatan.  
 
Entréer  
Samtliga entréer till huvudbyggnader ska vara tydligt markerade och enkla att identifiera. De ska ha en 
omsorgsfull utformning och rik detaljering, detaljplanen anger en bestämmelse om detta. För vissa 
kvarter styr även detaljplanen att entréer till huvudbyggnader i huvudsak ska placeras mot gata.  
Detaljplanen styr även att funktionsyta för entrédörrar inte får inkräkta på allmän platsmark. 
Bestämmelsen syftar till att skapa ett säkert gaturum för gående och cyklister då dörrar på så sätt inte 
kan slås upp i gaturummet. Bestämmelsen medför att dörrar slås upp på den egna fastigheten och att 
entréer kan komma att förskjutas in i fasaden för vissa kvarter. Bestämmelsen förenklar också för den 
kommunala driften på gatan av exempelvis snöröjning.  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilderna visar exempel på portiker och tydligt markerade entréer. Bilderna är tagna i Köpenhamn.  
Källa: Knivsta kommun. 
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Portiker  
I de två kvarter som angränsar mot huvudgatan reglerar detaljplanen att portik ska anordnas i 
respektive kvarter. Portikerna syftar till att skapa släpp i fasaderna med möjlighet att glimta in på 
innegården för den som rör sig i gaturummet. Portikerna bidrar också till att skapa gena vägar för de 
boende. Gränsen mellan det privata och offentliga ska hållas skarp.  
 
Balkonger  
Detaljplanen anger en bestämmelse om att bebyggelsens balkonger som vetter mot allmän plats 
maximalt får kraga ut en meter från fasadliv. Djupare balkonger kan skapas genom indrag i fasaden 
eller förläggas in mot bostadsgården. Bestämmelsen syftar till att skapa ett enhetligt gaturum.  
 
Takutformning  
Detaljplanen anger en bestämmelse om att tak på huvudbyggnader ska vara sadeltak, brutet sadeltak 
och/eller mansardtak. För att taken ska vara synliga från gatunivå på huvudbyggnader har minsta 
tillåtna takvinkel för området satts till 27 grader.  
 
Platta tak eller pulpettak är endast tillåtet på komplementbyggnader. Installationer och funktioner på 
tak ska integreras väl i taklandskapet. 
 

   
Figurerna ovan visar exempel på de olika takutformningar som styrs i detaljplanen.  
Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a.  
 
För vissa kvarter styr detaljplanen att den översta våningen ska vara indragen minst två meter från 
underliggande fasadliv. Syftet med bestämmelsen är att byggnaden ska upplevas lägre sett från gatan.  
 
Gårdar & trädgårdar 
Bostadsgårdarna och trädgårdarna ska ha stort utrymme för grönska och platsbildningar för rekreation, 
möten, lek och ro. På gården ska det vara enkelt att ställa ifrån sig cykel och parkeringar för olika 
typer av cyklar bör erbjudas. Då detaljplanen styr bebyggelsens omfattning möjliggörs för stora gårdar 
samt trädgårdar.  
 
Mot bostadgården/trädgården kan byggnader och komplementbyggnader utformas med stor 
frihetsgrad.    
 
Mobilitetshusens gestaltning 
Mobilitetshusen syftar till att tillhandahålla olika typer av mobilitetstjänster och ersätter därför 
traditionella parkeringshus. Exempel på mobilitetstjänster kan vara bilpool och leveransrum. 
Mobilitetshusen ska utformas med höga krav på estetisk utformning. Mobilitetshusen ska kombineras 
med verksamheter och bostäder, vilket medför att utifrån uppfattas byggnaden som ett bostadshus med 
verksamheter. Detaljplanen styr detta genom en bestämmelse.  
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Bostadsgården har placerats ovanpå mobilitetshusens tak. Detaljplanen styr ett minsta jorddjup på 
dessa tak vilket ger möjlighet till plantering av växter, små träd och dagvattenhantering.  
Mobilitetshusen ska gestaltas väl för att passa in i den bebyggda miljön, bland annat genom val av 
fasadmaterial och välutformad förgårdsmark. För mobilitetshusens slutna fasader bör trä eller tegel 
användas som fasadmaterial.  
 

 
Bilden visar ett exempel på hur mobilitetshusen kan 
komma att utformas. Källa: Gestaltningsprogram för 
Alsike Nord etapp 2a.  
 
Se även rubriken Bilparkering och mobilitet.  
 
 

 
Solstudie 
En solstudie för föreslagen exploatering har tagits fram och pekar på goda sol- och ljusförhållanden för 
såväl kvartersmark som allmän platsmark. Även närliggande bebyggelse bedöms ha goda solchanser 
efter exploatering. Innegårdarna på de slutna kvarteren påverkas av behovet att stänga ute buller från 
huvudgatan. De är främst i de slutna kvarterens innerhörn och delar av dessa gårdar där en 
dagsljusanalys behövs ta fram under projektering för att säkra goda solchanser. Något som bland annat 
kan hanteras i projektering genom en översyn av andel fönsteryta och/eller med hjälp av ljusa 
reflekterade färger på fasader. Samtliga kvarter ska med sin utformning och placering av 
byggnadsvolymer bidra till goda ljusförhållanden på gårdar och offentliga platser.  
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Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen i tillhörande plankarta 
 
B  Bestämmelsen B möjliggör bebyggelse för bostadsändamål. 
 
BS1 Bestämmelsen BS1 möjliggör bebyggelse för bostadsändamål samt förskola.  
 
BCR  Bestämmelsen BCR möjliggör bebyggelse för bostadsändamål, centrumverksamhet samt 

besöksanläggning för idrottslig och kulturell verksamhet.  
 
BCP Bestämmelsen BCP möjliggör bebyggelse för bostadsändamål, centrumverksamhet och 

parkering/mobilitetshus. 
 
BC  Bestämmelsen BC möjliggör bebyggelse för bostadsändamål samt centrumverksamhet.  
 
BCS1 Bestämmelsen BCS1 möjliggör bebyggelse för bostadsändamål, centrumverksamhet samt 

förskola.  
 
 Marken får inte förses med byggnad.  
 
 Marken får endast förses med komplementbyggnad. Skärmtak, taksprång, balkong, burspråk och 

liknande tillåts.  
 
e1 Största byggnadsarea inom användningsområdet, angivet värde i kvm. Komplamentbyggnader 

ska inte räknas som en del av byggnadsarean.   
 
e2 Största byggnadsarea är angivet värde i % av egenskapsområdet. Komplementbyggnader ska 

inte räknas som en del av byggnadsarean.  
 
f1 Översta våningen ska vara indragen minst 2 meter från underliggande fasadliv.  
 
f2 Förhöjd entrévåning, minst 3,5 meter fritt mellan bjälklag.  
 
f3 Entréer till huvudbyggnader ska i huvudsak placeras mot allmän plats, gata.   
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f4 Entréer ska vara genomgående. Gäller endast flerbostadshus.  
 
f5 Portik ska anordnas inom fasadlängd i väster mot allmän plats, gata. 
 
f6 Portik ska anordnas mot allmän plats, torg.  
 
f7 Särskild omsorg vid gestaltning. 
 
f8 Endast flerbostadshus. 
 
Entréer till huvudbyggnader ska vara tydligt markerade.  
 
Funktionsyta för entrédörrar får inte inkräkta på allmän platsmark. 
 
Entrévånings fasad på huvudbyggnader som har fler än två våningar ska vara markerad.  
 
Balkonger som vetter mot allmän plats får kraga ut max 1 meter från fasadliv. 
 
Huvudbyggnader ska utformas med god arkitektonisk kvalité och omsorgsfull färgsättning samt materialval.  
 
Huvudbyggnad ska ha mansardtak, brutet sadeltak och/eller sadeltak. Takvinkel ska som lägst vara 27 grader.  
 
Installationer och funktioner på tak integreras väl i taklandskapet. 
 
Totalhöjd 25 meter.  
 

 
  Högsta byggnadshöjd i meter mot allmän plats, gata.  
 

Högsta nockhöjd i meter. Utöver denna höjd får tekniska anläggningar, trapphus och hisschakt 
uppföras.  

 
   IV Högsta våningsantal. Vind får inredas. 
  
    b1  35 % av den obebyggda fastighetsarean får inte hårdgöras.  
 
    b2 Överbyggd gård är tillåtet med max två våningar. Vid överbyggd gård ska det övre bjälklaget  
 kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter. Får förses med komplementbyggnader.   
 
    b3 Garage får ej förläggas ut till fasadliv i entrévåning mot allmän plats i norr, syd samt väst.  
 
    b4 Garage får ej förläggas ut till fasadliv i entrévåning mot allmän plats. 
 
    p1 Fasadliv ska placeras 0-2 meter från egenskapsgräns mot allmän plats, gata. 
 

Park- och naturmiljö 
Förutsättningar 
Planområdet består av ett större barrblandskogsområde med en liten sumpskog i öst och ett gräsklätt 
hygge med lövträd och en varierad brynmiljö i väst. Grönstrukturens stomme i Alsikeområdet är den 
skog som omgärdar nybyggnadsområdet i söder, öster och norr och de korridorer skog som sparas 
mellan bebyggelsen. 
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Förslag och konsekvenser 
Naturvärdesinventering 
En standardiserad naturvärdesinventering har 
genomförts av Calluna, 2015-02-02, 
Naturvärdesinventering (NVI) i Alsike, Knivsta 
kommun – NVI översikt Alsike 1 öster om 
järnvägen. Inventeringen genomfördes under 
november 2014. Det genomsökta området är ca 100 
hektar stort och innefattar bland annat planområdet 
för Alsike Nord etapp 2a. Vid inventeringen 
avgränsades nio naturvärdesobjekt för hela området 
om 100 hektar, varav åtta objekt i kategorin skog 
och träd samt ett objekt i kategorin vattendrag.  
 
 
Figuren visar inventeringsområdet med de områden som 
avgränsades som naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. 
Naturvärdesobjekt 3 och 8 ligger inom 
granskningsförslagets planområde, liksom 
landskapsobjekt som är avgränsat av en gråskrafferad 
linje. Källa: Naturvärdesinventering (NVI) i Alsike, 
Knivsta kommun – NVI översikt Alsike 1 öster om 
järnvägen, Calluna 2015.  
 
 
 
Två naturvärdesobjekt av naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde och ett landskapsobjekt med 
värdefulla lövträd i en brynmiljö ligger inom planområdet. Naturvärdesobjekt 3, är en blandskog vars 
värden är knutna till förekomsten av lövträd, död ved samt dess relativt variationsrika och strukturellt 
komplexa miljö. Naturvårdsarterna aspvedgnagare, tofsmes och entita hittades här. Naturvärdesobjekt 
8 avgränsas inuti naturvärdesobjekt 3. Här noterades en sumpskog med värden knutna till små 
vattensamlingar (småvatten), trädartsvariation och död ved i form av lågor och stående träd.  
 
Landskapsobjektet består av hygge med triviallövträd, en brynmiljö samt en aspdunge med några 
värdefulla lövträd. Flera av lövträden står solexponerade och har egenskaper som gör dem värdefulla 
för fåglar, insekter och kryptogamer. 
 
Inventering av groddjur  
En groddjursinventering har genomförts av Calluna, 2016-05-17, Inventering av groddjur i Alsike 
april-maj 2016. Calluna inventerade småvattnen inom planområdet i april-maj 2016, för att undersöka 
om, och i sådana fall vilka, arter av groddjur som förekom i området. Figuren på sida 17 visar det 
inventerade området och undersökta våtmarker.  
 
Under inventeringen påträffades en groddjursart, mindre vattensalamander i den minsta våtmarken. 
Totalt påträffades sex exemplar och samtliga av dessa hade lekdräkt. Detta indikerar att den minsta 
våtmarken fungerar som lekvatten för mindre vattensalamander. I omgivande skogsmark finns relativt 
gott om död ved och stenblock, som fungerar som skyddande miljöer för salamandrarna. Den 
omgivande skogsmarken är således lämpligt habitat utanför salamanderns reproduktionsperiod.  För 
att bevara populationen av mindre vattensalamander i området är det viktigt att den minsta våtmarkens 
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hydrologi förblir opåverkad och att våtmarken inte torkar ut. Vidare är det viktigt att död ved och 
stenblock i omgivande skog inte tas bort. 
 

 
Figuren till vänster visar översikt av det inventerade området, där det öppna området (röd streckad linje) och 
undersökta våtmarker (blåmarkerade) framgår. Källa: Inventering av groddjur i Alsike april-maj 2016, Calluna. 
Figuren till höger visar undersökta våtmarker (blåmarkerade) samt artfynd (röda prickar) inom planområdet 
samt användningsgränser (svart heldragen linje). 
 
Större vattensalamander eller andra groddjur påträffades ej, varken vuxna djur eller rom. I den större 
våtmarken påträffades inga groddjur eller rom. I det öppna området, väster om skogsområdet, 
påträffades inga groddjur.  
 
Grönstrukturplan 
Grönstrukturplan för Knivsta kommun antogs i november 2016. Syftet är att stärka de gröna 
sambanden i kommunen för att trygga tillgången till, samt hushålla med kommunens grönytor och de 
ekosystemtjänster som de levererar. 
 
I Alsike är det viktigt att det vid fortsatt utbyggnad planera och anlägga ytterligare gröna mötesplatser 
i form av parker, men även att arbeta för att koppla ihop Alsike med Lunsens naturreservat. Tillgången 
till närnatur kan ses som god i Alsike, men entréerna för att hitta ut i de omliggande skogarna är 
mycket otydliga.  
 
Grönstrukturplanen innehåller en konnektivitetsanalys av fyra biotoptyper som är av stor vikt för att 
bibehålla grönstrukturens leverans av ekosystemtjänster i kommunen. Biotoptyperna som analyserats 
är våtmarker, gräsmarker, lövskog och barrskog. Analysen påvisar att spridningssamband, det vill säga 
konnektivitet, finns mellan skogen inom planområdet och skog i norr och i väster. 
 
I Grönstrukturplanen återges även riktlinjer för att säkra tillgången till gröna rum och dessa ska bland 
annat användas vid detaljplanering. Syftet med riktlinjerna är att säkra tillgången till gröna rum för 
rekreation, hälsa, ekosystemtjänster och friluftsliv. Den planerade bebyggelsen bedöms uppfylla 
avstånd till mikropark och närnatur. Söder om Lustigkulla förskola återfinns en idrottsanläggning och 
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större delen av den planerade bebyggelsen inom planförslaget bedöms uppfylla avståndet till denna 
typ av miljö. Dock uppfylls inte Grönstrukturplanens tillgänglighetsmål helt då det saknas entréer till 
större rekreations- och friluftsområden inom 800 m från planområdet. Det närmaste stora 
rekreationsområdet, Boängsskogen, ligger ca 1500 m från planområdet.   
 
Gestaltningsprogram  
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande utbyggnaden av området. I 
gestaltningsprogrammet anges huvuddragen för allmän plats.  
 
Planförslaget  
Planförslaget innebär att obebyggd åker- och skogsmark bebyggs. Planförslaget innebär också att delar 
av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas.  
 
För att skydda populationen av mindre vattensalamandrar planläggs den sydöstra delen av 
planförslaget som naturmark. Död ved, markhydrologiska förhållanden och den flerskiktade skogen 
skyddas och förstärks här. Salamandervattnet ligger intill en skola och tillgängliggörs för barn. 
Den nordöstra naturmarken planläggs som natur i syfte att skapa bostadsnära rekreation.  Till 
naturmarken har det lämnats rumsliga öppningar mellan bebyggelsen för att enkelt kunna nå naturen.  
 
Spridningssambandet till skogen i väster bryts då planområdet bebyggs, medan sambandet norrut 
bevaras då den nordöstra naturmarken planläggs som natur. Skogen här får behålla sin krontäckning 
för att arter knutna till äldre barrskog fortsättningsvis ska kunna röra sig genom området.  
 
För att möjliggöra en grön mötesplats skapas en mikropark om cirka 3800 m2 centralt inom 
planförslaget. Parkens stomme ska utgöras av de befintliga tallarna i den mån det är möjligt och 
grönskan kompletteras med planteringar. Parken ska innehålla platser för rekreation, möte, lek och ro 
för alla åldrar. Platsens nuvarande kuperade terräng är en kvalitet som beaktas i detaljutformandet av 
parken. Parkens terräng ställer krav på en anpassad höjdsättning av omgivande byggnader. Parkens 
höjd ska vara vägledande vid byggnation av omgivande bebyggelse.  
 
Från parken skapas även två smala gångar som vetter mot naturmarken i nordöst, i syfte att koppla 
ihop de två.  Vegetationen i den mindre huvudgatan fungerar tillsammans med mikroparken och 
naturen omkring området som en spridningsväg i öst-västlig riktning. En allé längs gatan får gärna 
bestå av tallar som bidrar till att förstärka barrskogsambandet. 
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
 
PARK                  Parkmark som möjliggör för grönska och sociala möten. 
 
NATUR               Naturmark som möjliggör för bostadsnära rekreation.  
 
Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Det finns ingen offentlig och/eller kommersiell service inom planområdet. På södra sidan av 
Brunnbyvägen finns en förskola och skola. Ca 600 m österut längs Brunnbyvägen finns en 
livsmedelsbutik, en skönhetssalong och ett gym.  
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Förslag och konsekvenser 
Inom planförslaget möjliggörs det för centrumverksamhet, vilket innebär att bland annat närservice, 
café, restauranger, kontor och/eller liknande verksamhet kan etableras. Längs med huvudstråket som 
löper i väster möjliggörs för centrumverksamhet.   
 
Skola och förskola  
Inom detaljplanen planeras det för en större skola med tillhörande fullstor idrottshall. Skoltomten är 
till ytan cirka 25 500 m2 stor och är lokaliserad med hänsyn till dess närhet till huvudstråket och 
naturen. Detaljplanen reglerar skolbyggnadernas omfattning med bestämmelser om största 
byggnadsarea samt högsta tillåtna våningsantal. Detta i sin tur medför att friyta för barn och unga 
säkerhetsställs. Skolområdet ska utformas med god tilltagen friyta och med förutsättningar för aktiv 
lek, lugn lek, återhämtning och pedagogisk verksamhet.  
 
Längs med huvudstråket planeras goda gång- och cykelförbindelser, vilket ses bidra till en trafikmiljö 
för barn. Lågfartsgatan norr om skoltomten ska ha tydliga separerade gång- och cykelvägar för att  
fungera som en trygg skolväg med möjligheter till hämta/lämna-zon.  
 
Förskoleverksamhet möjliggörs inom ett flertal av bostadskvarteren. Förskolegårdarna ska anordnas 
på innegård. Planförslaget möjliggör även för samlingslokal för kulturella- och idrottsliga 
verksamheter i ett av bostadskvarteren.  
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
 
C Bestämmelsen C möjliggör bebyggelse för centrumverksamhet. 
 
S  Bestämmelsen S möjliggör bebyggelse för skoländamål. 
 
S1  Bestämmelsen S1 möjliggör bebyggelse för Förskoleverksamhet. 
 
R  Bestämmelsen R möjliggör bebyggelse för besöksanläggning för kulturella- och idrottsliga 

verksamheter. 
 
e1 Största byggnadsarea inom användningsområdet, angivet värde i m2. Komplementbyggnader ka 

inte räknas som en del av byggnadsarean.  
 
Torg, gatunät och trafik 
Förutsättningar 
Området består vid tidpunkten för planläggning av två mindre vägar som leder från Björkkällevägen 
mot ett bostadshus respektive två bostadshus.  
 
Planförslaget ansluter mot Björkkällevägen och Brunnbyvägen som är Alsikes huvudgata som går i 
riktning mot Knivsta och E4:an. Längs med Brunnbyvägen finns gång- och cykelbanor på respektive 
sida om körfälten.  
 
Kollektivtrafikförvaltningen UL trafikerar idag Alsike med busslinjer mot Uppsala Centralstation 
respektive Knivsta station. Busstrafiken passerar planområdet vid Björkkällvägen respektive 
Brunnbyvägen med hållplatserna Lärkdrillsvägen och Finnhagsvägen.  
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Förslag och konsekvenser 
Trafikstrategi  
Gatustrukturen ska utformas enligt Knivsta kommuns trafikstrategi, antagen oktober 2014. I Knivsta 
kommun är gång- och cykeltrafik det mest prioriterade trafikslaget, därefter kommer kollektivtrafik 
och slutligen biltrafik. Målet med trafikstrategin är att främja en väl fungerande balans mellan gång-, 
cykel-, kollektiv- och biltrafik så att alla får tillgång till ett attraktivt och hållbart transportsystem, men 
även tillgång till attraktiva boendemiljöer och en levande stadskärna. 
 
Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att godkänna avtalet om större exploateringar i 
Alsike och Nydal i Knivsta kommun, Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i 
Knivsta kommun, samt tillhörande promemoria (KS-2017/782). Avtalet innebär att kommunen ska 
möjliggöra sammanlagt 15 000 nya bostäder till år 2057. I avtalet återges även att kommunen ska 
planera dessa områden utifrån gång-, cykel-, och kollektivtrafik som norm. I den tillhörande bilagan 
till avtalet Promemoria om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun 
beskrivs detta ytterligare. Avtalet undertecknades efter beslutet i kommunfullmäktige av Knivsta 
kommun, Region Uppsala och Staten.  
 
Trafikutformning 
En övergripande trafikutredning är framtagen och har legat till grund för utformningen av gaturum 
inom detaljplanen och lösningar för att resor till fots, med cykel, kollektivtrafik samt bilpool 
(Trafikutformning för Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-05). De lösningar som presenteras bidrar till 
visionen i kommunens trafikstrategi. Kvalitéer som eftersträvas i gaturummen är bland annat att sänka 
bilens hastighet och öka barns möjlighet att röra sig fritt i rummet såväl till fots som på cykel. En 
annan målsättning är att skapa gaturum som ger möjlighet till möten.  
 
Utredningen påvisar även beräkningar för motortrafikflöden. Beräkningen utgår ifrån ett fullt utbyggt 
Alsike Nord, i enlighet med samrådsförslaget, och en exploateringsvolym på 2000 bostäder. 
Beräkningen tar sin utgångspunkt i genomförd parkerings- och mobilitetsutredning för området.  
I utredningen bedöms antalet bilrörelser för boende generera mellan 2130 - 3100 bilrörelser per dygn. 
Därtill kommer kollektivtrafik som använder lokalgator med stombusslinjer, motortrafik för leveranser 
och som genereras av verksamheter i området. Totalt beräknas antalet motortrafikrörelser som 
genereras till i storleksordningen 2400 - 3600 motorfordonsrörelser per dygn under vardagar. 
 
Huvuddelen av biltrafiken som alstras i planområdet förväntas färdas längst Brunnbyvägen i riktning 
mot Gredelbyleden genom Alsike. Med dagens trafikflöden beräknas motortrafikflödet bli i 
storleksordningen 3100-3900 fordon per dygn förbi detaljplaneområdet när samtliga etapper är 
utbyggda. Brunnbyvägen har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelastad.  
 
Planförslagets gatuutformning och parkeringslösningar understödjer en låg bilanvändning både inom 
planförslaget och för resor till Uppsala och Stockholms arbetsmarknader.  
 
Bilparkering och mobilitet  
I Mobilitets- och parkeringsutrednigen, 2019-12-18, som gjorts för detaljplanen redogörs hur 
parkering för bil och mobilitet ska hanteras för detaljplanen. En utgångspunkt i utredningen är att 
detaljplanen lägger fast flexibla nivåer för parkeringsutbud som löses i samlade anläggningar genom 
parkering- och mobilitetsköp.  
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Parkeringstalet relateras till vilket utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i 
närområdet inför bygglov. Parkeringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över 
tid. Till parkeringstalet finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka 
parkeringstalet genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses 
ge förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollektivtrafik, 
cykel och bil som tjänst med mera.  
 
Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan avspegla 
efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. Innovation vad gäller olika sätt att lösa mobilitet och 
tillgång till bil skapas. Målsättningen med parkeringstalet är att skapa en hög rörelsefrihet för barn och 
en trygg samt trevlig stadsmiljö för alla till fots. Detta koppla an även till ovannämnt avtal och 
kommunens trafikstrategi. Parkeringstalet finns i sin helhet i bilaga 2 i Mobilitet och 
parkeringsutredningen. 
 
Parkeringstalet utgår från boendesstorlek från tre utgångslägen:  

 Nuläge 
 Ett nytt läge med närservice och mobilitet som tjänst utvecklas  
 Framtida läge när den kommande stationen i Alsike är i bruk  

 
Utredningen redogör parkeringstal och möjlig mobilitetsrabatt för respektive boendeenhet och vilket 
utgångläge som gäller vid bygglovsprövning. Utredningen påvisar också när utgångläget har 
förändrats.  Vilket parkerings- och mobilitetsutbud som ska gälla för en specifik fastighet ska tas fram 
i en särskild utredning innan bygglovsprövning. Mobilitetstjänster kan bland annat vara 
målgruppsanpassad marknadsföring, bilpool, cykelpool för lastcyklar och/eller leveransrum. Fler 
exempel återfinns i ovan nämnd utredning.  
 
P-tal nuläge 

 
Tabellen ovan visar parkeringstal för bil och ramar för mobilitetstjänster i nuläget.  
Källa: Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Mobilitetsrabatten syftar till att sporra byggaktörer till innovation och lösa boendes mobilitet på ett 
hållbart sätt. Hur många parkeringar ett byggprojekt medför och vilken mobilitetsrabatt som ska gälla 
för en specifik fastighet ska tas fram i en särskild utredning innan bygglovsprövning. 
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Lämpligt parkeringstal för verksamheter och skola utreds i en fastighetsspecifik utredning då underlag 
finns för vad som ska byggas.  
 
P-tal för ett nytt läge då närservice och mobilitet som tjänst utvecklas 

 
Tabellen ovan visar parkeringstal för bil och ramar för mobilitetstjänster när närservice och mobilitet som tjänst 
har utvecklas. Källa: Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Hur många parkeringar ett byggprojekt medför och vilken mobilitetsrabatt som ska gälla för en 
specifik fastighet ska tas fram i en särskild utredning innan bygglovsprövning. För att de lägre 
parkeringstalen ska vara applicerbara bör ett baspaket av mobilitetstjänster genomföras av 
byggaktören.  
 
Lämpligt parkeringstal för verksamheter och skola utreds i en fastighetsspecifik utredning då underlag 
finns för vad som ska byggas.  
 
För att kunna tillämpa p-talet för ett nytt läge krävs att följande kriterier är uppfyllda:  

 Ett bussutbud på minst 140 avgångar inom 200 meter från planområdetsgräns, mätt som 
PTAL (se sida 35 i I Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a). 

 En stor matbutik i närområdet 
 Restaurang/café i närområdet (minst en) 
 Post-/paketombud i närområdet (ta emot/skicka) 
 Förskola inom planområdet (minst en) och skola inom närområdet 
 Utbyggd och förbättrad cykelinfrastruktur till Knivsta tätort. Kriteriet tillämpas i dialog med 

Knivsta kommuns gatuenhet. 
 
Ett gångavstånd på 400 meter från planområdesgräns tillämpas som närområde.  
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P-tal när stationen är i bruk 

 
Tabellen ovan visar parkeringstal för bil och ramar för mobilitetstjänster när Alsike station är i bruk. 
Källa: Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Hur många parkeringar ett byggprojekt medför och vilken mobilitetsrabatt som ska gälla för en 
specifik fastighet ska tas fram i en särskild utredning innan bygglovsprövning. 
 
Lämpligt parkeringstal för verksamheter och skola utreds i en fastighetsspecifik utredning då underlag 
finns för vad som ska byggas.  
 
Kriterier för när närservice och kollektivtrafik anses utvecklad:  

 Alsike station öppnad och trafikerad. Totalt kollektivtrafikutbud inom 800 meter på över 200 
avgångar enligt PTAL, varav minst 140 inom 200 meter från planområdetsgräns.  

 
Kommunens parkeringsnorm, antagen 2012-12-11 samt reviderad 2013-10-22, gäller inte för 
detaljplanen. 
 
Mobilitetshus  
I Alsike Nord ska gång- och cykeltrafik främjas inom området, även möjligheterna att resa kollektivt 
ska prioriteras framför bilens framkomlighet. Planområdet har därför utformats för att minska 
bilåkandet och bilanvändningen. Detaljplanen innebär att flertalet fastigheter löses med anvisat 
parkeringsköp genom att byggaktören betalar för varje anvisad parkering som tillhandahålls i 
planerade parkeringsanläggningar, mobilitetshus. Den särskilda utredningen som påvisar antalet 
parkeringsplatser och mobilitetstjänster ska ligga till grund för parkeringsköpet.  
 
Detaljplanen möjliggör för två mobilitetshus med cirka 330 stycken parkeringsplatser. Mobilitetshusen 
syftar till att tillhandahålla olika typer av mobilitetstjänster och ersätter därför traditionella 
parkeringshus. I dessa kan även bilpooler, cykelpooler, mobilitetstjänster samt enklare återvinning 
förläggas. Mobilitetshusen möjliggör även för laddning av elfordon såväl för bil som för cykel.  
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Mobilitetshusens gestaltning beskrivs under rubriken Bebyggelse och gestaltning.  
 
Laddstolpar 
Knivsta kommun ser det önskvärt att omkring 5 stycken laddstolpar placeras i strategiska lägen inom 
planområdet på allmän platsmark. En laddstolpe är inte en bygglovspliktig anläggning. Laddstolparna 
bör främst placeras i närheten av viktiga målpunkter inom planområdet, exempelvis vid 
centrumverksamhet, skola och besöksanläggningar. Laddstolparna bör utformas och placeras med 
hänsyn till stadsbilden, renhållnings- och snöröjningsarbete samt olika trafikslag. För att laddstolparna 
ska kunna användas behöver de synas väl samtidigt som de inte bör sticka ut för mycket från 
omgivningen. Laddstolparna bör vara påkörnings- och väderskyddade, belysta, tillgängliga samt 
utmärkta. 
 
Cykelparkering 
I mobilitets- och parkeringsutredningen (Trafikutredningsbyrån 2019-12-20) föreslås ett 
cykelparkeringstal om minst 1 cykelparkeringsplats i cykelrum eller förråd per beräknat antal 
boendeenhet. Ytterligare föreslås minst 0,5 cykelplatser per lägenhet för besökare eller tillfällig 
användning av boende. Cykelparkeringsplatser utan god möjlighet att låsa fast cykelns ram räknas som 
0 cykelplats, detta gäller inte om cykeln förvaras i ett låst utrymme. Cykelplatser för besökare och för 
tillfällig användning av boende ska placeras i nära anslutning till husets entréer.  
 
För att cykelanvändning ska kunna spela en viktig roll i Alsike krävs även bekväma och funktionella 
cykelparkeringar. Tydliga krav behöver ställas på tillräcklig kapacitet och cykelparkeringars kvalitet 
vad gäller stöldsäkerhet, komfort och utrymme för lådcyklar och cykelkärror liksom enkel laddning av 
elcyklar.   
 
För verksamheter ska besöksparkering för cykel anordnas så efterfrågan vid veckomaxtimmen 
tillgodoses i enlighet med trafikstrategins mål och cykelanvändning. Det medför normalt 
cykelparkeringsplatser för 20-40 procent av antalet samtidiga besökare till och anställda vid 
fastigheten. En projektspecifik bedömning ska genomföras om vilket cykelparkeringstal som ska 
användas vid bygglovsprövning. Detta görs genom en särskild utredning innan bygglovsprövning.  
 
Kommunens nuvarande parkeringsnorm, antagen 2012-12-11 samt reviderad 2013-10-22, gäller inte 
för detaljplanen.  
 
Kollektivtrafik 
Enligt tidigare nämnt avtal (KS-2017/782) innefattar åtgärderna kollektivtrafikmässigt en utbyggnad 
av järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en framtida 
tågstation i Alsike. De nya spåren förutsätts anläggas parallellt med befintliga spår. Stationen och 
omgivande system kommer att utformas så att de trafikupplägg som efterfrågas i största möjliga mån 
kan möjliggöras, med hänsyn till samhällsekonomisk effektivitet. Region Uppsala har åtagit sig att 
tillse att det finns god kollektivtrafikförsörjning av området Alsike och även Nydal i Knivsta. 
Regionen har även åtagit sig att tillse att det finns erforderliga medel i Länsplan för regional 
infrastruktur i Uppsala län 2018-2029 för att angöra områdena med gång- och cykelvägar.  
 
Den 31 maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystem 2018-2029 
(N2018/03462/TIF). Planen omfattar bland annat en utbyggnad av fyraspår mellan Uppsala och 
länsgränsen Stockholm/Uppsala. Utbyggnaden möjliggör även att en ny station kan byggas i Alsike. 
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Utbyggnaden är villkorad och förutsätter att Knivsta kommun möter upp med ett ökat 
bostadsbyggande.  
 
Gestaltningsprogram  
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande bebyggelsen. I 
gestaltningsprogrammet anges huvuddragen för allmän plats.  
 
Planförslaget  
Planförslaget har utformats utifrån kommunens trafikstrategi och tidigare nämnda avtal. Detta innebär 
att gång- och cykeltrafik har främjats inom området, även möjligheterna att resa kollektivt har 
prioriterats framför bilens framkomlighet. Bilen kommer att ha tillträde överallt inom planområdet, 
men på de gåendes och cyklandes villkor.  
 
Genomförandet av detaljplanen kommer att generera en ökad trafikmängd inom planområdet men 
även på anslutande gator. Det nuvarande och framtida kollektivtrafiknära läget möjliggör dock att 
bilen i större utsträckning kan väljas bort. Gatustrukturen inom planområdet är uppbyggd med en 
huvudgata som ansluter mot Brunnbyvägen samt Björkkällevägen. Från huvudgatan kopplar sedan ett 
nät av lågfartsgator inåt området och den planerade bebyggelsen. Gaturummen är planerade att 
innehålla vegetation som bidrar till ekosystemtjänster, omhändertagande av dagvatten och estetiska 
värden.  
 
Huvudgatan ska utformas väl med en stadsmässig karaktär och utgöra en viktig flödesfunktion för 
fordonstrafik samt ge goda möjligheter för cyklister och gående att röra sig i det offentliga rummet. 
Huvudgatans bredd möjliggör även för att kollektivtrafik ska kunna passera området. Längs med 
huvudgatan finns utrymme att skapa en busshållplats i respektive riktning. På respektive sida av 
huvudgatan ges utrymme för planteringar, men även möjlighet till möbleringszoner med exempelvis 
sittplatser, cykelparkering och kantstensparkeringar. Gatuträd och eventuell annan planering ska bidra 
till ett grönt gaturum med goda förutsättningar för dagvattenhantering. Gaturummet kan på utvalda 
platser göras tillgängligt för uteserveringar.  
 
Inom planområdet utformas gatorna som lågfartsgator där motorfordonen kör på cyklistens och 
fotgängarens villkor. Utformningen prioriterar en trygg miljö för barn. Gatornas bredd kommer att 
upplevs som varierande då regnbäddar och planteringar anläggs på gatornas bägge sidor. 
Planteringarna syftar till att förstärka känslan av ett lågfartsområde, men hjälper även till att ta hand 
om dagvatten och leverera andra ekosystemtjänster. Gatorna omges av förgårdsmark, vilket visuellt 
kan bredda det upplevda gaturummet och möjliggöra för planteringar samt möblering inom 
kvartersmarken.  
 
I plankartan återfinns utsatta höjder för gatorna i området.  
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Figuren ovan visar gatusektioner av den föreslagna huvudgatan, mindre huvudgatan och lågfartsgatorna. På 
respektive sida av gaturummet tillkommer förgårdsmark. Förgårdsmarken kommer att upplevas vara en del av 
gaturummet. Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a.  
 

          
Bilderna ovan visar exempel på hur gatorna kan komma att möbleras. Källa: Planenheten.   
 
Väg till privata fastigheter  
Detaljplanen reglerar att nya in- och utfarter kan skapas till de privatägda fastigheterna i anslutning till 
planområdet. Fastigheten Vrå 1:212 kommer att få en ny anslutning i norr som angör mot huvudgatan. 
Grannfastigheten Vrå 1:172 kommer att kunna angöra åt söder mot Brunnbyvägen. Fastigheten Vrå 
1:158 får angöring mot planområdets huvudgata.  
 
Torg  
Planförslaget möjliggör för två stycken torg. Det triangelformade torget är beläget längs huvudgatan. 
Torget ses vara en viktig flödesnod dit många människor kan komma att passera på väg in och ut ur 
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området. Ett uppvuxet träd planteras centralt på torget för att ge karaktär. Ett mindre torg planeras inne 
i området och ska utformas som en lummig och stillsam plats som bryter upp bebyggelsen. 
 
    

  
Bilderna ovan visar exempel på hur torgen kan komma att gestaltas. Källa: Gestaltningsprogram för Alsike 
Nord etapp 2a.    
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
 
GATA Gator avsedda för områden för både motorfordonstrafik och gång- och cykeltrafik samt 

dagvattenhantering. 
 

TORG Plats för torgbildning, gångtrafik, handel och publik verksamhet. 
 
g1  Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg samt vatten- och avloppsledningar.  
 
Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga mål-
punkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 
busshållplatser, övergångsställen och entréer.  Planläggningen ska främja en från social synpunkt god 
livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§. Ny byggnad för 
allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. Tillgängligheten i byggnader och 
på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och byggförordningen(PBF) samt i Boverkets 
byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov. 
 
Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra 
anläggningar än byggnader). Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 
 
Inom planområdet ska gång- och cykeltrafik prioriteras före biltrafiken. Till det planerade skolområdet 
kan de boende färdas via lokalgatornas gång- och cykelvägar. Till det angränsande naturområdet 
lämnas rumsliga öppningar mellan bebyggelsen för gena och tillgängliga anslutningar. Bebyggelsen 
planeras med variation i såväl arkitektonisk gestaltning som i boendeformer. Att bygga bostäder av 
varierande storlek och boendeform kan främja ett områdes tillgänglighet för många människor med 
olika förutsättningar och i olika stadier i livet. Husen byggs längs gator som utgör ett offentligt 
stadsrum för alla människors vistelse, möten och förflyttning. Genom att bygga för vardagliga möten i 
det lokala grannskapet skapas gemensamma miljöer där invånarna kan vistas. 
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Vid kommande utbyggnad av området ska de allmänna ytorna, så som parkerna, torget och gatorna, 
utformas på sådant sätt att det känns tryggt och säkert för människor att visats där. Det kan bland annat 
göras genom god belysning och genom lägre planteringar som undviker undanskymda sidor. Dessa 
åtgärder kan med fördel också tillämpas på de privata bostadsgårdarna. Inom planområdet finns goda 
förutsättningar att placera gena gång- och cykelvägar intill byggnadernas fasader, vilket också ses ha 
en god effekt för att uppnå trygghet och förebyggande av brott. Den större parken inom planområdet är 
placerad centralt med bostadsbebyggelse på vardera sida. Bostadsbebyggelsen bildar på så vis ”ögon” 
på parken. Planbeskrivningen kompletteras med informationen ovan.  
 
Barnperspektivet  
Barnens intresse och behov i boende-, fritids- och skolmiljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 
planarbetet. I plan- och bygglagen ställs krav att vid anordnande av tomter ska tillräckligt stor friyta, 
lämplig för lek och utevistelse, prioriteras framför parkering, PBL 2 kap. 7 §.  
 
Detaljplanen innefattar bostäder, skola och diverse verksamheter. Ett genomförande av planen 
kommer därmed att öka närheten till samhällsfunktioner i Alsike och bidra till utökad samhällsservice. 
Planen inkluderar även bostadsnära park- och naturmiljöer, vilket bidrar till närliggande lek- och 
rekreationsmöjligheter.  
 
Området har goda gång- och cykelförbindelser till offentlig service, vilket ses bidra till en trafiksäker 
miljö för barn samt medför att barnen i större utsträckning själva kan ta sig till skola och sina 
fritidsaktiviteter. Det finns även möjlighet att gå eller cykla till Knivsta tätort (cirka 4-5 km från 
planområdet). Alternativt ta någon av de passerande bussarna mot Knivsta tätort eller Uppsala.  
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Planområdet ligger i en fornlämningsrik bygd med flertalet fornlämningar. Människor har bott och 
verkat i området sedan åtminstone bronsålder, då det var beläget i närområdet till en långsträckt 
havsvik. Inom planområdet finns en boplats (Knivsta 257:1). Lämningarna är oftast dolda under 
markytan, men på en boplats återfinns även en skärvstenshög. Vidare finns intill boplatsen ett område 
med sex gravar eller möjliga gravar (Knivsta 14:1, 14:2, 14:3, 14:4, 14:8, 14:9), tillsammans med 
några terrasseringar och/eller röjda ytor (Knivsta 14:5, 14:6, 14:7). Några gravar återfinns även i 
planområdets sydöstra del (Knivsta 474 och 30:1).  
 
Länsstyrelsen har meddelat kommunen att fornlämningarna inte ska vara ett hinder för bebyggelsen 
och att de avser lämna tillstånd till ingrepp i samtliga lämningar inom planområdet, vilket för med sig 
krav på genomförande av arkeologiska för- och slutundersökningar. Inga historiska byggnader eller 
identifierade kulturmiljöer finns inom planområdet.  
 
Kommunen vill upplysa om att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka 
eller på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen. 
 
Utredningar  
Större delen av planområdet utreddes arkeologiskt under början av 1990-talet som ett led i 
projektarbetet för den då nya tätorten Alsike stad. De fornlämningar som framkom vid dessa tillfällen 
finns registrerade i Fornreg. (tidigare FMIS).(Planområde Alsike stad, Arkeologisk utredning etapp 1 
1990, Riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska undersökningar, rapport dnr 1795/90; 
Arkeologisk utredning etapp 2 1990, RAÄ dnr 5484/90, 6564/90).  
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Arkeologerna, Statens historiska museer har även de genomfört en arkeologisk utredning i Alsike. 
Detta utifrån beslut från Länsstyrelsen, 2015-03-23, om att en arkeologisk utredning ska utföras inom 
fastigheten Vrå 1:150 och Vrå 1:68 i Knivsta socken, Knivsta kommun. Vid den arkeologiska 
utredningen (Rapport 2016:2, Arkeologerna, Statens historiska museer) registrerades 12 objekt varav 
fem var registrerade sen tidigare i FMIS (Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem). 
Hela eller delar av de fem objekten är nu klassade som lagskyddade fornlämningar. Fyra objekt 
klassades som övriga kulturhistoriska lämningar. Objekten utgörs sammantaget av en skärvstenshög, 
stensättningar, härdar samt fynd av två delar av en malsten. Inga historiska byggnader eller 
identifierade kulturmiljöer finns inom planområdet. 
 

 
 
 
Figuren visar berörda fornlämningarna (R samt ljusblått 
område) samt möjliga fornlämningar (markerat med blå prick) 
inom planområdet (svart heldragen linje). Källa: Knivsta 
kommun.  
 
 
 
 
 
 
 

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
Förutsättningar  
Dagvattenstrategi 
Knivsta kommuns dagvattenstrategi, KS-2017/821, förespråkar lokalt omhändertagande och öppna 
dagvattenlösningar. Dagvattenhanteringen ska användas som ett positivt inslag i närmiljön och gröna 
lösningar som bidrar till ekosystemtjänster ska därmed premieras. Sekundära avrinningsvägar och 
översvämningsytor måste säkerställas och dagvattenhanteringen ska ta hänsyn till ett förändrat klimat. 
Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv.  
 
Recipient och dess statusklassning  
Detaljplaneområdet avvattnas till Pinglaström som rinner vidare söder ut via Trunsta träsk där 
vattendraget byter namn till Knivstaån. Knivstaån rinner sedan vidare till Lövstaån.  
 
Pinglaström/Knivstaån är statusklassade att erhålla måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status i juli 2019 (Vatteninformation Sverige, VISS). Den skologiska statusen beror på 
kvalitetsfaktorerna övergödning samt konnektivitet och morfologi. I korthet kan sägas att statusen 
beror på tillrinning av närsalter och förändrad markanvändning i vattendragets närområde. Den 
kemiska statusen baseras på förekomst av Kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). 
Pinglaström/Knivstaån har idag inga miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer beslutas under 2021.  
 
Lövstaåns ekologiska status är måttlig och vattendraget uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 
Miljökvalitetsnormer för Lövstaån är god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus till år 2021. 
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Förslag och konsekvenser 
Övergripande dagvattenhantering 
Ett övergripande PM om dagvattenhanteringen för Alsike Nord är framtagen för att påvisa 
dagvattenhanteringen för området i stort. Promemorian ska vara vägledande för hantering av dagvatten 
för Alsike Nord och alla dess etapper. Dokumentet syftar även till att säkerhetsställa att till att de 
framtida miljökvalitetsnormerna för Pinglaström nås. 
 
Dagvattenanläggningar i området ska rena och fördröja 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor. Rening 
och fördröjning av dagvatten sker på den fastighet (kvartersmark som allmän platsmark) som 
genererar avrinning av dagvattnet, i enlighet med kommunens dagvattenstrategi. I den allmänna 
platsmarken finns utrymme för att den ska kunna fungera som en ytterligare säkerhet för att rena och 
fördröja dagvatten, i det fall att dagvattenhanteringen på kvartersmark inte är optimal.  
 
En grundprincip i all dagvattenhantering i området är att naturliga lågpunkter ska reserveras för att 
kunna omhänderta höga flöden. I samrådsförslaget för Alsike Nord etapp 2 föreslogs ett parkstråk, 
med förutsättningar för fördröjning av dagvatten, längs det befintliga dike som är den naturliga 
lågpunkten. Den del av Alsike Nord som återfinns norr om Brunnbyvägen skulle då avvattnas mot 
detta dike. Det planerade parkstråket sträcker sig genom området i nord-sydlig riktning. I framtida 
etapper ska denna principlösning arbetas vidare med. Diket möjliggör på så sätt ytterligare rening 
innan recipienten och den allmänna platsen kan således fungera som en säkerhet.   
 
Dagvattenutredning  
En dagvattenutredning har tagits fram för detaljplanen, Dagvattenutredning för Alsike Nord etapp 2a 
2019-12-11. Den föreslagna exploateringen inom detaljplaneområdet medför en kraftig ökning av 
andelen hårdggjorda ytor och således en kraftig ökning av flöden från detaljplaneområdet. 
Dagvattenhanteringen har utformats för att rena och fördröja 20 mm nederbörd innan utsläpp till 
vattendraget Pinglaström. Kravet om att rena och fördröja 20 mm nederbörd innebär att ungefär 90 
procent av den årliga nederbörden kan renas och fördröjas, (Dagvattenutredning, Ramböll, 2019-12-11 
s.2). De reningsåtgärder som föreslås för allmän plats är främst regnbäddar med bioteknik och för 
kvartersmarken har underjordiska makadammagasin föreslagits då utformningen av kvartersmarken 
inte är specificerad.  
 
Föroreningsberäkningar indikerar att med föreslagna reningsåtgärder för planerad exploatering inom 
detaljplanen, minskar halten för majoriteten av de studerade ämnena i dagvattnet jämfört med 
nuvarande situation. På grund av den ökade hårdgöringsgraden beräknas dock den årliga belastningen 
av samtliga studerade ämnen att öka. För att säkra reningen innan vattnet når recipienten har 
regnbäddar med bioteknik valts.  
 
Resultatet av dagvattenhanteringen påvisar ett robust dagvattensystem för planområdet som 
sammantaget inte försvårar möjligheterna att nå en god vattenkvalitet i recipienten. De föreslagna 
åtgärderna har bedömts vara rimliga och genomförbara då ytor har reserverats i plankartan. 
Detaljplanen kommer att ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp.  
 
Dagvattenhantering på allmän platsmark 
På allmän platsmark ska det dagvatten som genereras där omhändertas. Ytor för dagvattenhantering på 
allmän platsmark ska vara utformade så att de också kan fungera som en garanti för en erforderlig 
rening av dagvatten i det fall att dagvattenhanteringen på kvartersmark inte är optimal efter 
detaljplanens genomförande. 
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Huvudgatan och lågfartsgatorna utgör de mest förorenade ytorna därför har dagvattenanläggningar 
med hög reningsgrad föreslagits. Dagvattnet på gatorna ska tas om hand om i regnbäddar med 
bioteknik som har en god förmåga att binda tungmetaller.  
 
Huvudgatans bredd om 22 meter möjliggör att planerade regnbäddar kan fördröja en nederbördsmängd 
på 30 mm. Syftet med detta är att säkra att allmän plats kan fungera som en garanti. Regnbäddarna 
möjliggör för trädplantering och en grönare upplevelse av gaturummet. Dagvatten från lågfartsgatorna 
planeras också att avledas till regnbäddar med bioteknik. Regnbäddarna planeras att anläggas på båda 
sidor av gatan för att förstärka känslan av ett lågfartsområde.  
 
För de två torgen planeras regnbäddar eller skelettjordar med bioteknik. Dessa ska även kombineras 
med trädplanteringar. Slutligen kommer ett svackdike att anläggas i parken för att omhänderta 
dagvatten.  
 
Ovannämnda åtgärder har säkrats i plankartan genom att tillgodose tillräckliga ytor på allmän 
platsmark för dagvattenhantering.  
 
Dagvattenhantering på kvartersmark  
Utformningen av kvartersmarken är ännu inte specificerad utöver plankartans bestämmelser. Detta har 
medfört att underjordiska makadammagasin har föreslagits som dagvattenhantering för 
kvartersmarken. Inom bostadskvarteren genererar takytor en hög avrinning. Takvatten ska därför 
infiltreras på fastigheten som genererar avrinning. Takvattnet föreslås hanteras lokalt genom 
underjordiska magasin och/eller regnbäddar på gården eller förgårdsmarken.  
 
Plankartan reglerar att det finns tillräckliga ytor att hantera dagvatten på kvartersmark. Detaljplanen 
styr detta genom att reglera största byggnadsarea, att marken inte får bebyggas (så kallad prickmark), 
att marken endast får förses med komplementbyggnader (så kallad korsmark), att takvatten ska 
infiltreras på fastigheten samt att 35 procent av den obebyggda fastighetsarean inte får hårdgöras. 
 
Dagvattenhantering för mobilitetshus 
Detaljplanen möjliggör för två stycken mobilitetshus. Dagvatten från dessa omhändertas främst på 
innergården. Takytor som lutar mot innergården planeras att avvattnas via stuprör till regnbäddar med 
ett jorddjup på minst 0,8 meter. Takytor som lutar mot förgårdsmarken omhändertas på 
förgårdsmarken i makadammagasin.   
 
Plankartans bestämmelser om förgårdsmark tillsammans med att det övre bjälklaget ska vara 
planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter säkerhetsställer god dagvattenhantering på 
dessa kvarter.  
 
Skyfallshantering  
Dagvattenutredningen omfattar en lågpunktskartering som beskriver hur dagvatten rör sig in i, genom, 
och ut ur området vid extremregn då ledningsnätets kapacitet överskrids. Entréer och tomtmark ska 
höjdsättas så att de är belägna högre än gator och så att gatorna kan fungera som sekundära 
avrinningsvägar vid sådana  tillfällen. Höjderna i plankartan ska vara vägledande vid förprojektering 
av gata och parkmark för att säkerställa detta. Bostadsgårdarna ska så långt som möjligt höjdsättas så 
att dagvatten kan rinna ut mot gata vid skyfall.  Majoriteten av området ska avvattnas mot befintligt 
dike  i naturmark väster om planförslaget, så som det gör innan exploatering. Diket ägs i skrivande 
stund av det kommunala bolaget Alsike Fastighetsaktiebolag som har rådighet över marken.  
 

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


 
 

 

29 
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 
 

Lågpunktskarteringen har identifierat två potentiella instängda områden där vatten skulle kunna bli 
stående intill byggnader vid skyfall efter planens genomförande. Det ena området ligger i parkmarken 
i planområdets norra del. Höjdsättningen av bebyggelsen  ska  inför genomförandet av detaljplanen  
här göras så att området kan avvattnas genom ytlig avrinning. I det andra området, där huvudgatan 
möter Brunnbyvägen i sydväst, i  ska samma sak ske inför genomförandet. Detaljplanen säkrar i denna 
del också att vatten inte blir stående intill den planerade byggnaden genom att begränsa byggrätten 
med prickmark. Delar av prickmarken längst i sydost ska  fungera som angöringsgata till ovanliggande 
privat fastighet. Vid genomförande av anläggningsgatan ska den utformas med ett avskärande stråk 
som avleder  vatten längs med Brunnbyvägen för att avleda skyfall.   
 
En utbyggnad av detaljplanen påverkar inte översvämningsrisk för bebyggelse nedströms 
planområdet.  
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 

 
 Marken får inte förses med byggnad.  
 

 Marken får endast förses med komplementbyggnad. Skärmtak, taksprång, balkong, burspråk och 
liknande tillåts.  

 
e1 Största byggnadsarea inom användningsområdet, angivet värde i m2. Komplementbyggnader 

ska inte räknas som en del av byggnadsarean.  
 
e2 Största byggnadsarea är angivet värde i % av egenskapsområdet. Komplementbyggnader ska 

inte räknas som en del av byggnadsarean.  
 
b1  35 % av den obebyggda  fastighetsarean får inte hårdgöras.  
 
b2 Överbyggd gård är tillåtet med max två våningar. Vid överbyggd gård ska det övre bjälklaget 

vara planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter.   
 
Takvatten ska infiltreras på fastigheten.  
 
Geoteknik 
Ett geotekniskt utlåtande har tagits fram av WSP daterat 2019-09-09.   
 
Aktuellt området utgörs främst av kuperad skogsmark som sluttar mot mer låglänt åkermark i väst och 
syd. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs området främst av sandig morän och ytligt berg. I området 
återfinns även enstaka mindre områden med lera, troligen av begränsad mäktighet, återfinns lokalt. 
Det har även noteras en del block i ytan. 
 
Området lämpar sig väl för byggnation. På grund av mycket ytligt berg kan man framåt förvänta sig 
betydande mängd bergschakt beroende på höjdsättning. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp  
Knivstavatten är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
Planområdet ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna.  
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I dagsläget finns ett kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för att 
försöka möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Under tiden det 
arbetet pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna utöka det befintliga 
reningsverkets kapacitet.  
 
Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan 
ordnas.  
 
El, tele, bredband och uppvärmning 
Fjärrvärme 
Fjärrvärmenätet i Alsike försörjs genom Vattenfalls verk i Knivsta. I dagsläget ägs ledningarna i 
Alsike av Veolia, dessa sträcker sig dock inte till eller förbi Alsike Nord etapp 1.   
  
Elförsörjning och telekommunikation  
Vattenfall äger luftledningar inom planområdet, en 10 kV högspänningsledning och 0,4 kV 
lågspänningsledning. Luftledningarna kommer vid utbyggnaden av området att ersättas med 
markförlagda kablar. Nedgrävning av ledningarna bekostas av Alsike Fastighets AB. 
 
TeliaSonera har markförlagda kablar som kommer ersättas med nya vid utbyggnaden av området. 
Befintliga luftledningar och jordkablar som passerar genom planområdet utgår och ersätts med nya 
jordkablar förlagda till allmän platsmark och upplåtna med ledningsrätt. 
 
Inom planområdet planeras för två områden för tekniska anläggningar, så kallade E-områden. E-
områdena är till ytan 10 x 10 meter. Nätstationerna ska i sin gestaltning inspireras av närliggande park 
respektive närliggande bebyggelsen genom utformning och vegetation i närheten av stationerna. 
Detaljplanen styr detta med en bestämmelse om särskild omsorg vid gestaltning.  
 
Avfall 
I det planerade området är grundprincipen att det ska vara lätt att hantera avfall och göra rätt 
återvinning utan bil. Ambitionen är att sophämtning ska ske klimatsmart och icke störande genom 
exempelvis mindre bilar eller elbilar.   
  
Knivsta kommun ansvarar för att hushållsavfall tas om hand. Brännbara hushållssopor och 
komposterbart matavfall hanteras med sopkärl i anslutning till bostaden där kommunen sköter 
transporten.   
  
Inom Knivsta kommun tillämpas FNI, fastighetsnära insamling, vilket innebär att fastighetsägare 
måste se till att de boende kan lämna sopor ifrån sig nära sin bostad. Det ska dessutom finnas 
möjlighet att lämna grovsopor i eller nära huset. Fastighetsägaren ska ordna ett särskilt rum för 
grovsopor eller regelbundet beställa en container där avfallet kan lämnas. Verksamheter inom 
planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt.  
 
Vid nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. 
Soputrymmen ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar 
utan backande rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med 
funktionsnedsättning obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i 
efterföljande bygglov.  
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Störningar  
Alsike Nord etapp 2a ligger mellan järnvägen (Ostkustbanan) och motorvägen (E4) och strax nordväst 
om Stockholm-Arlanda flygplats. Avståndet till järnvägen och motorvägen är dock så stort att 
trafikbullernivåer över rekommenderade riktvärden inte uppnås. Frekventa flygvägar i anslutning till 
flygplatsen är lagda så att tätorterna Knivsta och Alsike inte berörs av flygbuller över 
rekommenderade riktvärden. Beroende på trafikintensitet och vindförhållanden kan dock trafiken både 
på spår, väg och i luften höras i varierande grad och där den upplevda störningen är starkt relaterad till 
den enskilda personens uppfattning om bullerkällan.  
 
Buller  
Vid planläggning ska lokalisering av bebyggelse ske med hänsyn till bullstörningar, PBL 2 kap. 4 § 
och 5 §. Ett byggnadsverk ska också ha de tekniska egenskaper som är viktiga för skydd mot buller, 
PBL kap 8. 4 §. 
 
En bullerutredning är framtagen för detaljplanen daterad 2019-12-17. Då arbetet med detaljplanen 
påbörjades före 2 januari 2015 har nationella riktvärden för trafikbuller samt avsteg från huvudregeln 
enligt Boverks allmänna råd 2008:1 prövats.  
Planförslaget påverkas av vägbuller från Björkkällevägen, Brunnbyvägen och huvudgatan inom 
detaljplanen. På längre avstånd påverkas planförslaget av spårtrafik i väster och E4:an i öster. 
 
En majoritet av bostäderna inom den aktuella planen klarar högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad från trafik. Avsteg från huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd 
2008:1 måste dock göras för bostäder utmed huvudgatan inom planområdet 
och utmed Brunnbyvägen. Avsteg bör kunna motiveras med anledning av områdets 
ordnade kvartersstruktur och närhet till stråk för kollektivtrafik. 
 
Bostäder utmed den lokala gatan inom planområdet får vid fasad mot väg ekvivalenta ljudnivåer 
omkring 54-57 dBA och maximala ljudnivåer upp till 78 dBA. Bostäder utmed Brunnbyvägen får vid 
fasad mot väg ekvivalenta ljudnivåer omkring 60-61 dBA och maximala ljudnivåer upp till 78 dBA. 
Bebyggelsen utmed dessa vägar är utformad på ett sätt att den lämpar sig väl för genomgående 
lägenheter där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en ”tyst sida”, dvs högst 45 dBA 
ekvivalent ljudnivå, eller i enstaka fall en ”ljuddämpad sida” med i vart fall 45-50 dBA ekvivalent 
ljudnivå.   
 
För eventuella hörnlägenheter vid Brunnbyvägen/Lokal gata, där genomgående planlösningar kan vara 
komplicerat att uppnå, bör tekniska lösningar som maximalt 75% inglasade balkonger ovan tätt räcke 
och med absorbenter i undertak kunna accepteras. Minst hälften av bostadsrummen förläggs då med 
vädringsmöjlighet mot balkongen, där ekvivalenta ljudnivån inte får överstiga åtminstone 55 dBA. Det 
rör ett fåtal bostäder inom planen där ett sådant avsteg från huvudregeln görs, omkring 1% av den 
totala bebyggelsen. 
 
Samtlig bebyggelse i planen har tillgång till en bullerskyddad sida där antingen enskilda eller 
gemensamma uteplatser kan anläggas i anslutning till bostad. Med lämpliga val av 
ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter att kunna åstadkomma en god 
ljudmiljö inomhus i planerade bostäder.  
 
Ingen industriverksamhet i närområdet har identifierats som innebär att riktvärden enligt 
Naturvårdsverkets vägledning om ”Industri- och annat verksamhetsbuller” överskrids inom planen.  
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En majoritet av skolan/förskolans möjliga gårdsyta klarar högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå. Att få ner maximala ljudnivån på hela gårdsytan är inte rimligt att uppnå då 
tomten där skolan/förskolan ligger är upphöjd i terrängen och att ljudet infaller från långt avstånd 
(spårtrafik) och därmed gör den svår att skärma. Däremot finns en möjlighet att på en del av ytan, i 
närmast anslutning till ena skolbyggnaden, få ner maximala ljudnivån under 70 dBA genom en 2,5 m 
hög lokal bullerskyddsskärm. 
 
Eventuella bulleråtgärder så som plank eller liknande måste utföras utanför vägområdet och vägens 
säkerhetszon på väg 1051. 
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
Minst en balkong/uteplats till varje bostad alternativt en gemensam uteplats i anslutning till bostäderna ska 
utföras så att de utsätts för högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. (PBL 4 kap 
12§ och 14§ punkt 4-5) 
 
Bostäder ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå utanför fönster.(PBL 4 kap 12§ och 14§ punkt 4-5) 
 
Flyghinderanalys  
En flyghinderanalys är genomförd av Luftfartsverket för detaljplanen daterad 2019-08-23. Följande 
flygplatser omfattas av analysen: Uppsala, Stockholm/Arlanda samt Stockholm/Bromma. 
Flyghinderanalysen visar att planförslaget inte har någon negativ påverkan på flygtrafiken.  
 
Luft  
Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. SLB-analys (Stockholms Luft- och 
Bulleranalys) som är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm, driver även ett system för 
luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt deras luftföroreningskartor 
ligger årsmedelhalten av partiklar (PM10) för utsläppningsåret 2015 mellan 0-15 µg/m3 (mikrogram 
per kubikmeter) i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på 15 µg/m3 klaras. Påverkan 
kommer främst från E4:an. PM10 per dygn ligger under 30 µg/m3 och klarar därmed 
miljökvalitetsmålet. Årsmedelhalten av kvävedioxid (NO2) för utsläppsåret 2015 ligger på 5–15 
µg/m3 i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på max 20 µg/m3 klaras. NO2 per dygn 
ligger på 9–15 µg/m3 i planområdet. Det finns inget miljömål definierat för dygnsmedelvärdet av NO2 
(SLB-analys, 2018).   
  
Vid utbyggnad enligt planförslaget kommer trafikflödet öka inom området och därmed även 
luftföroreningarna, dock beräknas ökningen inte vara betydande och inte göra så att området överstiger 
miljökvalitetsmålet. Smala gaturum med bebyggelse på båda sidorna kommer påverka halterna men 
med prioriteringar för gång, cykel och kollektivtrafik kommer halterna stabiliseras.   
 
Markföroreningar 
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.  
 
Markradon  
All planerad nybebyggelse i Knivsta kommun ska ske på ett radonsäkert sätt och förekomst av radon 
ska noga undersökas inför varje planerad utbyggnad.   
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Riskbedömning 
Räddningstjänst  
Insatstiden för räddningstjänsten är 10 minuter till planområdet. Insatstiden innebär anspänningstid, 
körtid samt angreppstid. Då brandstationen är en deltidsstation, medförs en anspänningstid på 5 
minuter på kvällar och helger. Utöver det ingår någon extra minut för angreppstiden. Åtkomligheten 
för räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens 
fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt vara 50 meter. Om det allmänna gatu- och 
vägnätet efter detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg 
anordnas enligt gällande regler.  
 
Räddningstjänsten i Knivsta saknar stegfordon. Därför krävs att trapphusen utförs som Tr2 (förenklat; 
brandsluss mellan trapphuset och lägenheterna) för att klara sig med bara en utrymningsväg från 
bostaden. 
 
Farligt gods 
Planområdet ligger, som närmst, cirka 280 meter från nuvarande järnväg, Ostkustbanan, där farligt 
gods förekommer. Riskfrågor ska beaktas vid fysiskplanering inom 150 meter från transportled för 
farligt gods, varpå detta inte beaktas för detta granskningsförslag.  

GENOMFÖRANDE  
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  
 
Organisation och tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Kommunfullmäktige 4:e kvartalet 2020. 
 
Huvudmannaskap, arbetsfördelning 
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för att gator, parker och andra kommunala anläggningar byggs ut samt ansvarar för drift, 
skötsel och underhåll av dessa. 
  
Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 
underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för.  
  
Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförande av 
detaljplanen.  
 
Knivstavatten AB är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, VA, i Knivsta 
kommun. Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för utbyggnad av samt drift och underhåll av den 
allmänna VA-anläggningen. 
  
Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar i 
området.  
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Ansvarsfördelning:   
Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för  

o att upprätta detaljplan 
o att anlägga allmän platsmark 
o drift och underhåll av allmän platsmark 

 
Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för  

o att upprätta exploateringsavtal 
 
Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för  

o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn  
 
Exploatören (Alsike Fastighets AB) ansvarar för 

o att bekosta detaljplanens upprättande med tillhörande utredningar och program 
o att bekosta samtliga investeringsåtgärder inom allmän platsmark som är en följd av 

denna detaljplan. 
o att bekosta nödvändiga exploateringsåtgärder utanför planområdet 
o att bekosta och utföra nya väganslutningar till fastigheterna Vrå 1:172 samt Vrå 1:212 
o att bekosta erforderliga åtgärder avseende ledningar      
o att blivande byggherrar förbinder sig att följa intentionerna i gestaltningsprogrammet. 

Processen för detta ska förtydligas i exploateringsavtalet 
o att bekosta erforderliga anläggningar för vattenförsörjning och avlopp enligt separat 

exploateringsavtal med Knivstavatten AB 
 

Knivstavatten AB ansvarar för 
o att anlägga det allmänna VA-nätet 
o drift och underhåll av det allmänna VA-nätet  
o att träffa skötselavtal gällande dagvattendammar med kommunens park- och 

naturenhet 
 

Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för  
o nybyggnation inom kvartersmark 
o att mätningar, undersökningar och andra kontroller inom kvartersmark utförs enligt 

bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning  
o att eventuella markföroreningar rapporteras till tillsynsmyndighet  
o att bekosta de arkeologiska utredningar som är nödvändiga  
o att utföra lokal fördröjning och rening av dagvatten (enligt upprättad 

dagvattenutredning) inom fastigheten innan det når Va-huvudmannens ledningar 
 

Lantmäterimyndigheten ansvarar för 
o handläggning av erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättsåtgärder samt 

fastighetsregleringar 
 
Tekniska åtgärder 
Vatten och avlopp 
Planområdet ska kopplas till den allmänna VA-anläggningen. 
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VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för att upprätta förbindelsepunkt för allmänna VA-
ledningar i fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 
Exploatören/fastighetsägaren ska om inget annat avtalats skicka in servisanmälan och betala 
anläggningsavgift innan de får ansluta till det kommunala VA-nätet. VA-huvudman gör inkopplingen 
till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-huvudman.  
 
Dagvatten 
Planområdet ska ingå i verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Dagvattenanläggningar för fördröjning dimensioneras för rening och fördröjning av 20 mm nederbörd. 
Denna dimensioneringsförutsättning gäller såväl allmän platsmark som kvartersmark. Vid ett 
omhändertagande av de första 20 mm nederbörd kan ungefär 90 % av den årliga nederbörden fördröjas 
och renas. Denna fördröjning och rening är en förutsättning för att detaljplanen ska kunna genomföras 
och regleras bl.a. i exploateringsavtalet. 
 
Fördjupade dagvattenutredningar behöver ske för fastigheterna i samband med exploatering. 
 
Ansvarsgränser för dagvattenanläggningar på allmän plats regleras i särskilda överenskommelser för 
respektive anläggning eller anläggningstyp, i enlighet med Knivsta kommuns dagvattenstrategi. 
 
VA-huvudmannens respektive fastighetsägares ansvar för dagvattenhantering regleras i Lagen om 
allmänna vattentjänster, LAV, Lag (2006:412) och kommunens allmänna bestämmelser för 
användande av Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. 

Fjärrvärme och energi 
I nuläget finns det inte möjlighet att ansluta planområdet till fjärrvärmenätet. 
Energifrågan kommer att utredas vidare inom ramen för kommande planprogram. Ambitionen är att 
Alsike ska vara klimatneutralt i bebyggelsen på områdesnivå när hela Alsike är utbyggt. Fjärrvärme 
kan vara ett alternativ men framför allt kretsloppsbaserad förnyelsebar lokal värme- och 
energiproduktion. Byggherrar kommer att uppmuntras till nytänkande. 
 
Markföroreningar 
Eventuella markföroreningar ska tas bort i samband med byggnation och rapporteras till ansvarig 
tillsynsmyndighet. Marken ska uppnå kraven för känslig markanvändning innan bostäder och/eller 
skola får uppföras. 
 
Buller 
Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser följas.  
 
Nödvändiga bullerdämpande åtgärder för Vrå 1:158 bekostas av exploatören. Detta regleras i 
exploateringsavtalet. 
 
Ledningar 
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 
 
Det åligger byggherren att undersöka om det finns ledningar inom fastigheten. 
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Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 
innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare 
under byggtiden. 
 
Markägoförhållande  
Fastigheter helt eller delvis inom planområdet samt fastighetsägare 
Vrå 1:137 Knivsta Kommun 
Vrå 1:150 Alsike Fastighets AB 
Vrå 1:158 Privatägd 
Vrå 1:168 Alsike Fastighets AB 
Fastigheter i anslutning till planområdet som berörs av genomförandet av planen samt 
fastighetsägare 
Vrå 1:172 Privatägd 
Vrå 1:212 Privatägd 
 
Konsekvenser för berörda fastigheter 
Vrå 1:137 
Allmän platsmark samt E-områden (tekniska anläggningar) ska regleras till denna fastighet från i 
huvudsak Vrå 1:150 men även från del av Vrå 1:158 (väg). De delar av Vrå 1:137 som enligt 
planförslaget ligger inom kvartersmark ska regleras till fastigheten Vrå 1:150.  
 
Vrå 1:150 
Fastigheten kommer att regleras/styckas i ett antal kvarter. Det är möjligt att respektive kvarter 
kommer att delas i flera fastigheter.  Fastigheten är belastad med servitut till fastigheterna Vrå 1:168, 
Vrå 1:172 samt Vrå 1:212. Del av fastigheten regleras till fastigheten Vrå 1:172 för väganslutning till 
Brunnbyvägen. Fastigheten (alternativt Vrå 1:168 beroende av förrättningen) är avsedd att belastas 
med gemensamhetsanläggning för infart till fastigheten Vrå 1:212 samt de nya angränsande 
bostadskvarteren norr och söder om g1-området. Servitut till Vrå 1:168 kommer att kunna upphävas 
och servitut till Vrå 1:172 kommer att kunna upphävas då ny infart till Vrå 1:172 har färdigställts. 
 
Vrå 1:158 
Fastighetens infart från Björkkällevägen kommer enligt planförslaget ersättas av allmän platsmark.  
Den del av infartsvägen som enligt detaljplanen ska vara allmän platsmark regleras till Vrå 1:137. 
Fastigheten får en ny anslutning direkt till planområdets huvudgata. 
 
Vrå 1:168 
Är tänkt att regleras och omfatta kvartersmark för bostäder mm i den södra delen av planområdet. 
Fastigheten belastas med gemensamhetsanläggning för infart till fastigheten Vrå 1:212 samt de nya 
angränsande bostadskvarteren norr och söder om g1-området. 
 
Vrå 1:172 
Fastigheten kommer att få en ny infart från Brunnbyvägen. Marken som behövs för den nya infarten är 
tänkt att regleras till fastigheten från Vrå 1:150. Kommunalt vatten- och avlopp kommer att förläggas i 
den nya infartsvägen till Vrå 1:172 med anslutningspunkt även till fastigheten Vrå 1:212. Vrå 1:172 
kommer att belastas med ledningsrätt.  
 
Vrå 1:212 
Fastigheten kommer att nås från den nya gatan i planområdet via gemensamhetsanläggning. 
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Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 
 
En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 
krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning.  
Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in allmän plats utan överenskommelse med 
berörd fastighetsägare. 
 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter  
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning 
Alsike Fastighets AB ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar för genomförande av planen där 
Alsike Fastighets AB är berörd fastighetsägare. 
 
Kommunen ansöker om och bekostar eventuell lantmäteriförrättning mellan kommun och 
privatperson. Reglering av kostnader mellan Alsike Fastighets AB och kommunen sker genom 
exploateringsavtalet. 
 
Ekonomi och avtal  
Plankostnadsavtal  
Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen och Alsike 
fastighets AB. Det innebär att ingen planavgift uttas i samband med bygglov för den byggrätt som 
planen medger om inte annat anges. 
  
Exploateringsavtal  
Ett exploateringsavtal daterat 1992-04-13 har upprättats mellan kommunen (dåvarande Uppsala 
kommun) och Alsike Fastighetsaktiebolag AB. Avtalet reglerar byggande av vatten och 
avloppsanläggningar, gator och övrig allmän plats samt övriga gemensamma anläggningar, 
kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m. Med stöd av detta avtal ska 
kommunen och bolaget samt Knivstavatten AB träffa ett exploateringsavtal för denna detaljplan som 
mer i detalj reglerar utbyggnaden av vatten och avlopp, gator och övriga allmänna platser och övriga 
gemensamma anläggningar samt parkeringsorganisationen m.m.  
 
Knivstavatten AB tecknar separat exploateringsavtal med Alsike Fastighets AB gällande den allmänna 
VA-anläggningen. 
 
Knivsta kommun och Knivstavatten AB tecknar genomförandeavtal gällande samordnad utbyggnad av 
väg och VA-anläggning. Ansvaret för blivande dagvattenanläggningar klargörs och fördelas i samråd 
mellan Knivsta kommun och Knivstavatten AB inför genomförande av detaljplanen. 
 
Alsike Fastighets AB överlåter allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap till kommunen 
utan ersättning. 
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Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 
Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa.  
 
VA-taxa 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och dagvatten. 
När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt 
lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger 
fastigheten enligt då gällande VA-taxa, om inget annat avtalats. Om fastigheter bygger ut eller ändrar 
ändamål finns skyldighet att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen ABVA, 
allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. 
 
Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.  
 
Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 15 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 
 

MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med Alsike Fastighetsaktiebolag.  
Konsulter från Ramböll, SWECO, KTH Arkitekturskolan Ljus & design, Erséus arkitekter, 
Trafikutredningsbyrån TUB, Akustikkonsulten, WSP, Spridd, White, Calluna och Nivå 
Landskapsarkitektur AB har medverkat i framtagandet av underlagsmaterial till planen.   
 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN  
Samhällsbyggnadskontoret  
  
Moa Odin   Sara Andersson Gabriella Garpefjäll 
Planchef   Planarkitekt  Planarkitekt 
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Inledning

Referensbilder från 
kulturmiljöer i Knivsta

Knivsta stationshus i trä (1865), 
ursprunget till Knivsta 
stationssamhälle och kommun. 
Husets varma färger (ockragul och 
engelskt röd) är den ursprungliga 
färgsättningen som återskapats.

Fd apoteket på Apoteksvägen. 
Målat tegel ger levande fasad. 
Brutet sadeltak med lertegel. 
Bearbetad takfot och takutsprång.

Småskalig folkhemsarkitektur 
Smalhus på Gästgivarevägen 
1955-57. Fasader i varma 
jordfärger och sadeltak med 
lertegel. Huskropparna 
trapphusvis lätt förskjutna till 
varandra, utan helt räta vinklar 
vilket skapar trivsamma platser 
framför huset och ett bra gaturum. 
Husen fint inpassade i terrängen.

Apoteket 1919

Stationshuset 1865 Gästgivarvägen 1957Gästgivarvägen 1957,  Källa: Jan RydénApoteket 1919,  Källa: Jan RydénStationshuset 1865,  Källa: Jan Rydén

Knivsta stationshus i trä (1865),
ursprunget till Knivsta stationssam-
hälle och kommun. Husets varma 
färger (ockragul och engelskt röd) är 
den ursprungliga färgsättningen som 
återskapats.

Referensbilder från Knivsta
I arbetet med Gestaltningsprogrammet har även vissa 
kulturmiljöer i Knivsta tjänat som inspirationskällor. Vi 
har exempelvis tittat på skala, proportioner, material, 
färgsättning och placering.

Fd apoteket på Apoteksvägen. Målat tegel ger levande fasad. 
Brutet sadeltak med lertegel. Bearbetad takfot och takutsprång.

Småskalig folkhemsarkitektur. Smalhus på 
Gästgivarevägen 1955-57. Fasader i varma jord-
färger och sadeltak med lertegel. Huskropparna 
trapphusvis lätt förskjutna till varandra, utan 
helt räta vinklar vilket skapar trivsamma platser 
framför huset och ett bra gaturum. Husen fint 
inpassade i terrängen.

Syfte

Gestaltningsprogrammet syftar till att samordna 
gestaltningen av den kommande bebyggels-
en och stadsmiljön. Dokumentet ska klargöra 
ambitionerna för tillkommande byggherrar men 
även för nuvarande och tillkommande grannar. 
Gestaltningsprogrammet utgör ett underlag till 
detaljplanen Alsike Nord etapp 2a och ska vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplanen, 
exempelvis illustreras hur planbestämmelser 
ska tolkas vid bygglovsprövning. 

 Vision: Människor, myller och målpunkter

Stadsdelen ska formas som en modern småstad 
med en varierande arkitektur. Den tillkommande 
bebyggelsen är en del av utvecklingen i närhe-
ten av det framtida stationsläget. Bebyggelsen 
ska ha en gemensam arkitektur som skapar en 
helhet bland de olika hustyperna i stadsdelen.  
Stadsmiljön ska utgå från den mänskliga skalan 
och den gåendes upplevelse. 
 

Området ska ge förutsättningar för ett gott 
stadsliv med miljöer som bidrar till möten mellan 
människor.  Att de prioriterande trafikslagen är 
gående och cyklister har en tydlig inverkan på det 
offentliga rummets möblering. Platser och stråk 
inom stadelen ska upplevas gröna och bidra till 
levande grannskap och ekosystemtjänster. En 
park centralt i stadsdelen fungerar som en grön 
mötesplats nära hemmet för lek och rekreation.
 
Gestaltningsprogrammet beskriver riktlinjer för 
det offentliga rummet och kvartersmarken.
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Det offentliga rummet

parker och torg Illustrerad plan  Alsike Nord bebyggelse

hu
vu

dg
at

a

lilla torget

torget

brunnbyvägen

Parkrummet

Övergripande struktur

Det offentliga rummet innehåller platser som bidrar 
till möten mellan människor och planeras utifrån 
barn och ungas perspektiv samt behov. 

I gaturummen är fotgängare och cyklister det prior-
iterade trafikslaget. Bilen har tillträde överallt, men 
på de gående och cyklandes villkor. Gaturummets 
möblering, vegetation och körbaneutformning mot-
verkar genomfartstrafik. Att möjliggöra för gång, 
cykel och kollektivtrafik är  en  central  del i stads-
delen.  Det ska vara närmare  eller lika nära att gå 
till kollektivtrafiken som till bilparkeringen. Parke-
ringar samlas i mobilitetshus utmed Brunnbyvägen, 
vid skol- tomten samt på parkeringsytor väster om 
stora allén/bussgatan.

Gaturummet innehåller vegetation som bidrar till 
ekosystemtjänster, omhändertagande av dagvatten 
och estetiska värden. Gatorna är  planterade med 
lämpliga växter och träd på ena eller båda sidorna 
och gaturummen är medvetet gestaltade med fond-
motiv i gatans siktlinje. 
Stadsdelen är uppbyggd med en huvudgata som 
kopplar samman stadsdelen med Brunnbyvägen i 
söder och Björkkällevägen i väster. Huvudgatan har 
en tydlig stadsmässig karaktär och har en viktig 
flödesfunktion för fordonstrafik, men ger samtidigt 
goda möjligheter för cyklister och gående att röra 

sig i det offentliga rummet. Huvudgatan möjlig-
gör även för att kollektivtrafik ska kunna passera 
området. 

Vegetationen i den mindre huvudgatan funger-
ar som en spridningsväg som länkar samman 
mikroparken med naturen runtomkring området. 

Från norr till söder korsas stadsdelen av flera min-
dre lågfartsgator. Lågfartsgatorna utformas med 
hänsyn till att de också är en del av boendemiljön. 
De svagt krökta lokalgatorna är optimerade för gång 
och cykeltrafik, men även låga trafikhastigheter för 
biltrafik. 

Även belysningen speglar att gaturummen är 
planerade utifrån de gående och cyklandes villkor. 
Gaturummets belysning bidrar till en tryggare plats 
när det är mörkt utomhus. 

Det är enkelt att ställa ifrån sig cykeln i gaturummet 
och cykelparkeringar finns i anslutning till entréer 
och viktiga målpunkter. 

Centralt i stadsdelen ligger en mikropark som 
fungerar som en grön mötesplats och som en del av 
en spridningsväg i öst-västlig riktning. 

I det offentliga rummet återfinns även mindre torg 
och platsbildningar som skapar mötesplatser. 
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Gator
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sektion av huvudgata sektion av lågfartsgatasektion av mindre huvudgata

(m)

(m)

Huvudgata

Huvudgatan har en tydlig stadsmässig karaktär och funge-
rar som ett viktigt stråk för samtliga trafikslag. Karaktären 
förstärks genom trädplanteringar på båda sidor av gatan. 
Huvudgatan är utformad för att fungera som ett kollektiv-
trafikstråk. Breda gång och cykelvägar finns på båda sidor av 
gatan. Längs med huvudgatan finns planteringar, men även 
möjligheter till möbleringszoner med exempelvis sittplatser, 
cykelparkering och kantstensparkeringar. Markbeläggning 
speglar gatans offentliga karaktär och ger en tydlighet för de 
olika trafikslagens plats i gaturummet. 

Mindre huvudgata

Den mindre huvudgatan kopplar an till huvudstråket. Gatu-
rummets planteringar och växtbäddar utgör, förutom ytor för 
dagvattenrening, en viktig grön spridningsväg i öst-västlig 
riktning mellan den centrala mikroparken och mot Björk-
källevägen. En allé längs gatan får gärna bestå av tallar som 
bidrar till att förstärka barrskogsambandet. 

Lågfartsgata

Lokalgatorna utformas som lågfartsgator där motorfordo-
nen kör på cyklistens och fotgängarens villkor. Utformningen 
prioriterar en trygg miljö för barn och ökar deras möjlighet 
att röra sig på egen hand. Körbanans bredd upplevs som va-
rierande då regnbäddar och planteringar anläggs på  gatans 
båda sidor. Planteringarna syftar till att förstärka känslan av 
ett lågfartsområde men även för att ta hand om dagvatten 
och leverera andra ekosystemtjänster. Markbeläggning ska  
tydliggöra att gatan är en lågfartsgata och att gång- och 
cykeltrafik är prioriterad. Gaturummet ska locka till vistelse 
till exempel genom sittplatser.

Lågfartsgata vid skola

Lokalgatan som löper norr om skolområdet ska utformas 
som lågfartsgata och ha tydlig separerad gång- och cykelväg 
för att uppfattas som en trygg skolväg. Utformningen priori-
terar en trygg miljö för barn och ökar deras möjlighet att röra 
sig på egen hand. Gatan ska formas för att även fungera som 
hämta/lämna-zon. Planteringarna syftar till att förstärka 
känslan av ett lågfartsområde men även för att ta hand om 
dagvatten och leverera andra ekosystemtjänster. Markbe-
läggning ska  tydliggöra att gatan är en lågfartsgata och att 
gång- och cykeltrafik är prioriterad.

referens lågfartsgata med 1m förgård och planteringszon, 

Tübingen, Tyskland  Källa: Jan Rydén

referens lågfartsgata, Köpenhamn,  Källa: Planenheten, Knivsta 
kommun
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Torg

Alsike Nord Etapp A 26/11/2019Torg

referens torg, Köpenhamn,  Källa: Planenheten, Knivsta kommun

Längst med huvudgatan skapas ett triangelfor-
mat torg. Torget är en viktig flödesnod där många 
människor passerar på väg in och ut ur området. 
Torget kopplar an till huvudgatans offentliga 
karaktär och smyckar gaturummet. Ett uppvuxet 
träd planteras centralt på torget för att ge ka-
raktär. Här finns även sittplatser - både formella 
och informella. Platsen har goda möjligheter till 
sol under dagen, vilket tas tillvara på när rummet 
möbleras. Marken ges en beklädnad som avviker 
mot beläggningen på anslutande gator.  
Torgets karaktär förstärks av närliggande 
byggnad och dess portik tillsammans med den 
markerade takutformningen.

torget perspektiv från sydväst

torget  plan
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Lilla torget

Alsike Nord Etapp A 26/11/2019Torg

Ett mindre torg utformas som en lummig och 
stillsam plats som bryter upp bebyggelsen. 

Torget  utformas med träd och planteringar  som 
är vackra och ger lövskugga. Sittplatser placeras 
bland träden, intilliggande verksamheter kan 
med fördel använda möbleringen. Installation 
finns på torget som kan fungera som offentlig 
konst men även som lekyta för unga. 

lilla torget  perspektiv från sydväst

lilla torget  plan

referens lilla torget, Köpenhamn,  Källa: Planenheten, Knivsta kommun
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torget perspektiv från sydväst

parken  perspektiv från väst
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Park

Alsike Nord Etapp A 14/11/2019Parkrummet

parken  perspektiv från väst,   (parken kommer i verkligheten att vara mer kuperad än vad bilden visar)

parken  plan

Centralt i området skapas en mikropark som fungerar 
som en grön mötesplats nära hemmet. Parkens stomme 
utgörs av de befintliga tallarna i den mån det är möjligt 
och grönskan kompletteras med omsorgsfullt utformade 
planteringar. Platsens nuvarande kuperade terräng är en 
kvalitet som beaktas i detaljutformandet av parken. Sikt-
linjer skapas över området tack vare parkens höga läge. 

Möbleringen inspireras av naturen i sitt materialval och 
uttryck. Parken innehåller platser för rekreation, möte, 
lek och ro för alla åldrar. Vissa träd kan vara effektbelysta 
och stärker på så vis gaturummets belysning i syfte att 
skapa en trygg plats. 

I parken finns en tydlig koppling mellan de två gångarna 
som vetter mot entrén till naturen. Ett gångstråk löper ge-

nom parken och mot de rumsliga öppningar i bebyggelse-
strukturen som tillgängliggör naturen österut. Intill detta 
stråket kan ytor för dagvatten hantering anläggas. 

Parken utformas för att stärka den öst-västliga sprid-
ningsvägen för barrskog, som återfinns från den mindre 
huvudgatan till naturen och omkringliggande natur. 

Parkens terräng ställer krav på en anpassad höjdsättning 
av omgivande byggnader. 

Ulleråker, Uppsala. 

Källa: Planenheten, Knivsta kommun
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Portar mot naturen

Alsike Nord Etapp A 14/11/2019Portar mot naturen

Rumsliga öppningar mellan bebyggelsen i öster 
fungerar som entréer till naturen och i området 
är det enkelt att hitta till dem. Den östra porten 
till naturen fungerar även som en spridningsväg 
för ett större barrskogssamband i öst-västlig 
riktning. En stig från den centrala mikroparken 
fortsätter att slingra mot naturen. Även en del av 
gaturummets möblering såsom belysning kopp-
lar an till portarna i naturen. 

I naturen i öster återfinns ett mindre småvatten 
där en population av mindre vattensalamandrar 
finns. Naturområdet behåller sin vilda karaktär 
och de strukturer som utgör salamandrarnas 
livsmiljö bevaras. Skolbarnen i närliggande skola 
kan lätt röra sig från skolområdet till naturmar-
ken och på så sätt kan naturmiljön användas i 
undervisningen. 

portar mot naturen perspektiv från väst

portar mot naturen  plan
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Kvartersmark

villa 2v villa 2v 4 familjehus
2v med inredd vind

flerfamiljshus 3v med inredd 
vind och mansardtak

flerfamiljshus 3v med inredd 
vind och sadeltak

flerfamiljshus 4v med mezzanin 
och kungsbalkong

gavel
radhus 
2v

gavel
radhus 
3v

radhus 
2v

radhus 
3v

parhus 2v

Övergripande struktur

Stadsdelen kännetecknas av en modern små-
stad med en bibehållen småstadskaraktär. Inom 
stadsdelen finns blandade hustyper som utgår 
från det offentliga rummets kvaliteter. Höjd-
sättningen i området avspeglar bebyggelsens 
placering i det offentliga rummet. Högsta tillåtna 
våningshöjd varierar från fyra våningar till två. 
Flerfamiljshus, par- och radhus men även villor 
finns i stadsdelen.  Arkitekturen är urban och ger 
utrymme för variation.  

Bebyggelsen vid huvudgatan samspelar med 
huvudgatans stadsmässiga karaktär. Huskrop-
parnas placering skapar ett tydligt avgränsat 
gaturum. Förgårdmarken upplevs som en del 
av gaturummet och är ordnad med planteringar 
som kopplar an till gatans grönska. Bebyggel-

sen utformas från den gåendes perspektiv och 
skapar på så sätt ett upplevelserikt gaturum 
bland annat genom en förhöjd bottenvåning med 
en omsorgsfull gestaltning. En förhöjd botten-
våning skapar också en flexibel våning med 
förutsättningar för lokaler för handel, service och 
kontor. Lokaler i bottenvåningen stödjer gatuliv 
och därmed även stadsliv. Släpp och portiker i 
fasaden ger förbipasserande möjlighet att glimta 
in på gården och skapar smitvägar för de boende. 
Portiken mot torget längst med huvudgatan 
samspelar med torgets utformning. 

Längs med lågfartsgatorna trappas bebyggelsen 
ner mot naturen. På så sätt kopplar området an 
med såväl befintlig son kommande bebyggelse. 
Förgårdmarken ska även här utformas som en 
del av gaturummet och förstärker lokalgatans 
identitet. I anslutning till naturmarken finns 

stadsdelens lägsta bebyggelse som består 
främst av par- och radhus, men villabebyggelse 
möjliggörs också. Mot naturen och den centrala 
mikroparken finns en tydlig struktur - där det 
offentliga rummet slutar ska det privata ta vid för 
att skapa en ökad förståelse för skötselansvar 
men även för att skapa trygghet och orienter-
barhet. Detta kan bland annat skapas genom 
häckar, staket och belysta stigsystem. 

principskiss kvarterselevation skala 1:500  A3
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Arkitektonisk grammatik

Alsike Nord Etapp A 2019-09-17Entré portar med mått 2m

6 m

2
 m

1 m2

Alsike Nord Etapp A 2019-09-16Entré portar med mått 1m

6 m

1
 m

Alsike Nord Etapp A 16/10/2019entreritning

referens förgårdsmark,  Källa: Jan Rydén

2m djup förgårdsmark  skala 1:50  A3

1m djup förgårdsmark   skala 1:50  A3

förgårdsmark, Stockholm, 
Källa: Jan Rydén

En gemensam arkitektonisk grammatik vad 
gäller fönstersättning, färgsättning, markera-
de entréer och  takutformning ger en harmoni i 
området. 

Förgårdsmark

Förgårdsmarken ska vara utformad för att ge 
möjlighet till omsorgsfulla planteringar. På för-
gårdmarken ställs blomkrukor, stolar och bord ut 
för att skapa liv och rörelse i stadelen men även 
för att skapa gynna ekosystemtjänster. Förgård-
smarken formas för att underlätta för cykelpar-
keringar. Parkeringar för bilar kan förekomma. 
Förgårdmarken varierar i stadsdelen mellan 1-5 
meter och ska vara en del av gaturummet. För-
gårdsmarken syftar till att öka trivseln för den 
gående i gaturummet.

Entréer

Entréerna är tydligt markerade och enkla att 
identifiera. Entréerna har en omsorgsfull utform-
ning med rik detaljering. Något som bland annat 
kan skapas genom en förhöjd vertikal markerad 
entré, alternativt en profil runt entrén i avvikande 
material och/eller med avvikande färgsättning. 
Omsorgsfulla planteringar och möblering med 
sittmöbler och cykelparkeringar förstärker upp-
levelsen att entrén är tydligt markerad. Belysning 
vid entréerna bidrar till gaturummets ljusmiljö 
och syftar till att skapa en tryggare plats när det 
är mörk utomhus. 

fasadritning entré i förhöjd 3.5m sockelvåning  skala 1:75 A3

En förhöjd vertikalt 
markerad bostadsentré på 
skapar ett tydlig identifierbart 
element i gaturummet. 

Den höga höjden tillsammans 
med hållbara material och 
omsorgsful detaljering ger en-
trén ett mer bearbetat uttryck, 
tillskillnad från mer standard-
iserade lösningar. 

hög entrédörr i trä

möjlighet till sittplatser 
på förgårdsmark framför 
entré

vegetation hjälper till 
att rama in entrén

profil runt entré i 
avvikande material

möjlighet till cykelpark-
ering på förgårdsmark 
framför entré
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lågfartsgata med 2 våningsradhus, 
kvarter 6, perspektiv från sydväst 

kvarter 14, perspektiv från 
brunnbyvägen 
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Alsike Nord Etapp A 16/10/2019Fasadritning
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Bottenvåning 

I samtliga kvarter är detaljeringen och materi-
alvalen extra viktiga på bottenvåningen. Detta 
för att skapa ett upplevelserikt gaturum för den 
gående. 

På byggnader som är tre eller fyra våningar 
markeras bottenvåningen med särskild omsorg 
beträffande detaljering och arkitektonisk kvalité. 
Sockelvåningens fasad skiljs från ovanliggande 
genom exempelvis variation i kulör, materialval 
och/eller genom en tvärgående list som place-
ras i underkant på den andra våningens fönster. 
Detta förhöjer det visuella intrycket av sock-
elvåningen, samt skapar ett skyltutrymme för 
verksamhetslokaler.

Kravet gäller inte för byggnader mellan en till två 
våningar. 

Fönstersättning 

En jämn fönstersättning eftersträvas. I stads-
delen är fönstren nästan uteslutande vertikalt 
orienterade och jämt fördelade över fasaden. 

Balkonger 

Balkonger mot gatan får kraga ut maximalt 1 m 
mot gatan. Djupare balkonger kan skapas genom 
indrag i fasaden. Större balkonger förläggs istäl-
let mot gården. 

balkong mot gård, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Källa: Jan Rydén

markerad sockervåning, Köpenhamn  Källa: Planenheten, Knivsta kommun balkong mot gata, Köpenhamn  Källa: Planenheten, Knivsta kommun

fasadritning skala 1:200 A3

3.5m hög sockelvåning ger 
generös takhöjd för både
lägenhet och kommersiella 
lokaler markerad och förhöjd

huvudentré

generös våningshöjd med 
höga vertikala fönster ger 
goda ljusförhållanden i 
rummen. Våningshöjden ger 
även utrymme för potentiell 
träkonstruktion. 

15
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Alsike Nord Etapp A 10/09/2019byggnadshöjder
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

mansardtak

sadeltak

kungsbalkong

kungsbalkonger, Danderydsgatan, Stockholm
Källa: Jan Rydén

Portiker, plank och grindar

Släpp i fasaderna ger spännande glimtar in på 
innergårdar och trädgårdar,  och ger samtidigt 
mer dagsljus till gårdarna. Gränsen mellan privat 
och offentligt rum hålls skarp med staket, plank 
och grindar som placeras i liv med fasaden. På så 
sätt blir gaturummet lätt att uppfatta. Innanför 
plank planteras träd eller buskar så de syns i 
gaturummet.
 
För att lätta upp den högre bebyggelsen längst 
med huvudgatan placeras en stor portik mot 
torget, portiken fungerar också som ett fondmo-
tiv till den södra infarten till stadsdelen. Portiken 
samspelar med torgets karaktär och ökar rörlig-
heten till och från torget.

Ytterligare en portik placeras längre norrut mot 
huvudgatan. Portiken syftar till att öka genom-
släppligheten till bostadsgården bakom och att 
skapa en variation i den långa byggnadsfasaden.

Färgsättning och fasadmaterial 

Stadsdelen färgsätts i varma ockratoner för att 
skapa kontraster under det mörka vinterhalvåret 
vid molniga och gråa dagar.  Majoriteten av fasa-
derna målas i varma jordfärgande ockrafärger i 
en gulorange till rödbrun färgskala. Ett mindre 
antal putsfasader har svalare färger i brutna 
gröna, blå och rosa toner. Dessa fungerar som 
kontrastpunkter och ger mer färg åt omkring-
liggande fasader i varmare färger. Vita fasader 
tillåts men skall utgöra en mindre del av färgsätt-
ningen av byggnader. Gråa fasader ska undvikas. 

Fasaderna är i puts, trä, tegel och slammat tegel.

Takutformning

Taken utgör en viktig del av stadsdelens små-
stadskaraktär. Taklandskapet är utformat med 
eftertanke och ses som en del av byggnadens 
gestaltning. Husen ska därför ha olika former 
av sadeltak (brutet, valmat) eller mansardtak. 
Platta tak, pulpettak eller är endast tillåtna på 
förråd och andra komplementbyggnader såsom 
cykelgarage och förråd. Vind får inredas.

Delar av bebyggelsen har den översta våningen 
indragen för att minska intrycket av byggnads-
höjd mot allmän plats. De indragna våningarna 
hjälper således till att skapa känslan av ett mer 
generöst gaturum. 

Taken kläs med fördel i rött taktegel. Plåttak kläs 
företrädesvis med tegelröd, koppargrön eller 
gråsvart falsad slätplåt. Sedum ska i första hand 
användas på förråd och andra komplement-
byggnader. Installationer och funktioner på tak 
integreras väl i taklandskapet.

plank, Mariefred,   Källa: Jan Rydén puts i varma färger,   Källa: Jan Rydén

grovt slammat tegel,  Källa: Jan Rydén

tegel munkförband varierad färg,  Källa: Jan Rydén

exempel, färgsättning,   Källa: Jan Rydén träfasad,   Källa: Planenheten, Knivsta kommun

grind till bostadsentré, Vadstena
Källa: Jan Rydén
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Alsike Nord Etapp A 17/10/2019Innergårdar 1:500

Gårdar och trädgårdar

Gårdarna kan stärka spridningssamband genom 
och runt den bebyggda strukturen. Gården har 
stort utrymme för grönska och platsbildningar 
för rekreation, möten, lek och ro och småskalig 
odling. Gång- och vistelseytor kan gärna beläg-
gas med grus, kompletterat med plattor för att 
säkra tillgänglighet. Planteringar, regntunnor, 
klängväxter, buskar och trädval bidrar till både 
sociala och ekologiska värden. Gården är väl 
solbelyst och här finns platser för sol men även 
skugga. 

Mot gården kan byggnader och uthus formas 
med stor frihetsgrad - livfullt och informellt med 
uteplatser, balkonger, bodar och planteringar. 
Komplementbyggnader kan förses med grönska 
exempelvis genom klätterväxter, spaljerande 
träd eller gröna tak. 

På gården är det enkelt att ställa ifrån sig cykeln, 
och här återfinns parkeringar för olika typer av 
cyklar. 

Det finns en tydlig struktur – där det offentliga 
rummet slutar tar det privata ta vid för att skapa 
en ökad förståelse för skötselansvar men även 
för att skapa trygghet och orienterbarhet. Mot 
naturmarken och mikroparken är detta extra 
viktigt och betonas genom bland annat häckar 
och staket. 

Småstadskaraktären ges och förstärks av staket 
och plank. 

bostadsgårdar, Tübingen, Tyskland,  Källa: Jan Rydén

bostadsgård plan  

referens cykelförråd,  Källa: Jan Rydéngårdshus, Mariefred,  Källa: Jan Rydén
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Alsike Nord Etapp A 2019-09-16Halvmånsformade hus

Alsike Nord Etapp A 17/10/2019Skolgatan

Möjlig bebyggelse

1. halvmåneformade hus perspektiv från norr
Kring parken i norr möjliggörs för ett halvmåneformat motiv bestående av radhus placerade i en obruten båge med 
ett sammanhängande sadeltak som förstärker den organiska byggnadsvolymen. Det bågformade motiven står i 
kontrast till den strikta rektangulära for men som omringar parken.

halvmåneformade hus  plan

2. perspektiv av lågfartsgata från skoltomten i söder
Gatan som löper vinkelrätt norrut från den nya skolan i områdets södra kant flankeras av symmetriska 
byggnader med kungsbalkong på översta våningen. Byggnaderna har alla markerade hörn med gavel-
motiv som tillsammans med en generös förgårdsmark på båda sidorna hjälper till att rama in och defi-
niera ett nytt omslutande gaturum. Detta är en gata som blir en ”plats”. Det nya rummet ger möjlighet 
till individuell utformning av förgårdsmark för att skapa mer intima miljöer i ett storskaligt stadsmotiv. 
Med fler entréer mot gatan kommer förgårdsmarken befolkas mer än om det bara blir ett fåtal portar.

Lågfartsgata  plan

1

2
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tvåvåningsradhus i trä, Köpenhamn,   Källa: Planenheten, Knivsta kommun tvåvåningsradhus i tegel, Poundbury, Storbritannien, 
Källa: Jan Rydén

trevåningsradhus i tegel, Köpenhamn,   Källa: Planenheten, Knivsta kommun

flerfamiljhus i fyra våningar med kungsbalkong, Danderydsgatan, Stockholm 
Källa: Jan Rydén

flerfamiljhus i tre våningar, falugatan, Stockholm,   Källa: Jan Rydén
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Höjder och våningsantal

Alsike Nord Etapp A 10/09/2019byggnadshöjder
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Alsike Nord Etapp A 10/09/2019byggnadshöjder
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande 
avmezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket 
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i 
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak.

Tvåvåningshus med inredd vind
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak.

Tvåvåningshus med inredd vind
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inre-
dd vind med sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inre-
dd vind med sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot 
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i förhål-
lande till underliggande våningars fasadliv.

Höjder är kopplat till våningsantal där de mer 
urbana kvarteren mot huvudgatan in väst är 
fyravåningar medan de lägre kvarteren i norr och 
öster har max trevåningar. 

I vissa kvarter krävs ett 2m indrag av översta 
våningsplanet för fasad mot allmän plats. Denna 
bestämmelse har syftet att minska intrycket 
av byggnadshöjden för fotgängare och skapa 
en mer småskalig bebyggelse. Detta gäller för 
bebyggelse i kvarter 1–4 längs gatan som löper 
norrut från skoltomten i söder. 

För kvarter 1-4 regleras även sockelhöjd på 
minst 3.5m fritt mellan bjälklag för att möjliggöra 
lokaler och kommersiell verksamhet i bottenvå-
ningen. 

Följande höjdregler gäller för området: 

Totalhöjd 25m

4 våningar -  5m sockelvåningshöjd
Nockhöjd – 19.9m
Byggnadshöjd mot gata – 13.9m

4 våningar - 3.5m sockelvåningshöjd
Nockhöjd – 18.4m
Byggnadshöjd mot gata – 12.4m

3 våningar med inredd vind - 5m 
sockelvåningshöjd
Nockhöjd – 19.9m
Byggnadshöjd mot gata – 13.9m

3 våningar med inredd vind
Nockhöjd – 18.4m
Byggnadshöjd mot gata – 12.4m

3 våningar med kungsbalkong mot gata
Nockhöjd – 14.1m
Byggnadshöjd mot gata – 8.1m

2 våningar med inredd vind
Nockhöjd – 14.1m
Byggnadshöjd mot gata – 8.1m
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Parkering och mobilitet

Alsike Nord Etapp A 13/11/2019Garage sektion 1:200
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Alsike Nord Etapp A 13/11/2019Garage planer 1:1000
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referens cykelförråd, Köpenhamn 
Källa: Planenheten, Knivsta kommun

sektion genom parkeringshus  kvarter 4 skala 1:200 A3förslaget parkeringshus under kvarter 4

entréplan parkeringshus kvarter 4 skala 1:1000 A3 bostadsgård ovenpå parkeringshus kvarter 4 skala 1:1000 A3

I stadsdelen är fotgängare och cyklister det pri-
oriterade trafikslaget. Bilen har tillträde överallt, 
men på de gående och cyklandes villkor. 

Boendeparkering för bilar anordnas på kvar-
tersmark i mobilitetshus och garage inom 
stadsdelen, samt på tillfällig markparkering i 
detaljplaneområdets gräns. Mobilitetshus och 
parkeringar gestaltas för att passa väl i den 
bebyggda miljön. Parkeringar kan samlokaliseras 
med verksamhetslokaler, mobilitetstjänster och 
bostäder. 

Parkeringen byggs för framtida flexibilitet vad 
gäller användning: genom takhöjden 2,4m. Bjäl-
klaget mellan våningar kan potentiellt tas bort 

Bilparkering, Kv Wahrenberg, Stockholm
kombination av parkeringshus inklätt i bostäder, grön 
upphöjd gård samt verksamhetslokaler i levande 
bottenvåning.  Källa: Jan Rydén

för att skapa verksamhetslokaler av p-ytorna.

I stadsdelen är det enkelt att ställa ifrån sig cy-
keln för såväl boende och besökare.  Byggnaden 
och gården är formad för att förenkla och gynna 
användningen av cykel. Cykelparkeringar är ord-
nade i anslutning till entréer och målpunkter. En 
anpassad andel av cykelparkeringen ska möjlig-
göra uppställning av lastcyklar och cykelkärror.
Parkeringsplatser möjliggör laddning av elfordon 
såväl bil som cykel. 

Mobilitetshus

Ett parkeringshus har placerats under kvarter 
4. Huset är i två våningar och rymmer totalt 145 
parkeringsplatser. Den höga våningshöjden i 
entréplan ger möjlighet för inredning av både 
kommersiella lokaler och mezzaninlägenheter. 
Detta motverkar en inaktiv fasad mot gatan. 
Bostadsgården har placerats ovanpå parkerings-
huset i form av ett grönt tak som ger möjlighet till 
plantering av växter och små träd.
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Alsike Nord Etapp A 13/11/2019Garage sektion kv 14  1:200
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sektion genom parkeringshus  skala 1:200 A3

entréplan parkeringshus  skala 1:1000 A3 bostadsgård ovenpå parkeringshus  skala 1:1000 A3

förslaget parkeringshus under kvarter 14

Ytterligare ett parkeringshus har placerats under 
kvarter 14. Huset är i två våningar och rymmer 
totalt 186 parkeringsplatser. In och utfart till 
parkeringshuset sker från huvudgatan. 

Mobilitetshus och parkeringar gestaltas för att 
passa väl i den bebyggda miljön bland annat 
genom val av fasadmaterial och välutformad 
förgårdsmark. 

För parkeringshusens fasader bör trä eller 
tegel användas som fasadmaterial. Träfasader 
hjälper till att skapa en mjukare upplevelse av 
bebyggelsen för de gående och med tiden nöts 
det organiska materialet av väder och vind och 
skapar ett fint och levande uttryck. Tegel som fa-
sadmaterial används fördelaktigt i olika förband, 
färger och mönstersättning. Detta skapar en 
subtil variation i fasaderna och motverkar en kall 
och monoton upplevelse. 

Förgårdsmark kring parkeringshusen planteras 
med träd och buskar. Sittplatser och trappor 
till bostadsgården ovanför hjälper till att skapa 
aktivitet i fasadlivet och bryter också upp långa 
väggpartier. 
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Skoltomten

A L S I K E  N O R D  E 2 ,  T O M T U T R E D N I N G A R B E T S M A T E R I A L 
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6

Skola
INPLACERINGSSKISS

Utgångspunkter;
- All angöring (gång, cykel, bil, tung trafik) sker från lokalgata i norr.
- Angöring för gång och cykel ska separeras från biltrafik, sopbil och inlastning.
- Handikapparkering ska kunna ordnas max 25 m från skolans och sporthallens entréer.
- För tillgänglighet, för att begränsa schaktning/sprängning samt bevara värdefull natur -
mark placeras byggnader på den centrala relativt plana delen av tomten.
- Rörelser från skolans entré till tomtens östra och västra delar ska ske utan att korsa 
angöring för bil och tung trafik.

Parkeringsytorna i skissen är dimensionerade efter skola med 630 elever.

Utformning enligt skiss ger en friyta om 22,8 kvm/elev vid skola med 630 elever. Vid 
skola med 420 elever blir friyta ca 35 kvm/elev.
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Sektioner
SKOLTOMT 1

A

A

B
B

C

C

D

D

E
E

Skoltomt 1

Skoltomt 2

Sporthall

SPORTHALLEN sektion E-E

SPORTHALLEN sektion D-D

SKOLTOMT 2 Sektion C-C

SKOLTOMT 1 Sektion B-B

SKOLTOMT 1 Sektion A-A

Berg i dagen, 
branta lutningar

Berg i dagen

Adolfsbergs-
skolan

Bef. ParkeringBerg i dagen

Dagvattendamm

Berg i dagen, 
branta lutningar
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Sektioner
SKOLTOMT 1

A

A

B
B

Skoltomt 1

SKOLTOMT 2 Sektion C-C

SKOLTOMT 1 Sektion B-B

SKOLTOMT 1 Sektion A-A

Berg i dagen, 
branta lutningar

Berg i dagen, 
branta lutningar

Skoltomten rymmer en större skola för ca 600 
elever och idrottshall alternativt en mindre skola 
med plats för förskola i skolbyggnaden samt en 
idrottshall. Byggnaderna placeras för att skapa 
en god anslutning till lokalgatan och till angö-
ringen. Utemiljöer skapas med förutsättningar 
för aktiv lek, lugn lek, återhämtning och pedago-
gisk verksamhet. På gården finns generöst med 
belysning, gärna lekfullt. I den mån det är möjligt 
bevaras uppväxta träd på tomten. Det är enkelt 
att ta sig från skoltomten till naturmarken i öster 
för utomhuspedagogik. 

Till skolan är det också enkelt att röra sig till fots 
och cykel, och goda parkeringsmöjligheter finns 
för cyklar. Parkeringsbehovet uppfylls inom fast-
igheten. Inlastning och sophantering ska döljas 
bakom väl gestaltade plank, häckar eller andra 
vegetationsridåer, alternativt bakom fasad. 

skoltomten planskiss,   källa  White Arkitekter

sektion AA,   källa  White Arkitekter

sektion BB,   källa  White Arkitekter
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Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 5 (16)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 103     KS-2020/652 

Detaljplan Alsike Nord etapp 2a 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för att omarbeta parkeringsnorm och antalet p-platser i planområdet. 

Reservationer 
Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Gidlund (KD) reserverar sig till 
förmån för Pontus Lambergs återremissyrkande.  

Yrkanden 
Peter Evansson (S), Thor Övrelid (M), Gunnar Orméus (S), Boo Östberg (C) och Britt-Louise 
Gunnar (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Harriet Svanberg (S), Christer Johansson (V), Claes Litsner (S) och Jacob Risberg (MP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på yrkandena om återremiss.  
Pontus Lamberg (KD) yrkar att ärendet återremitteras till dess att planen harmoniserats med 
fullmäktiges beslut om omförhandling av fyrspårsavtalet. Stadsbyggnadsprinciperna och 
arkitekturpolicyn måste tillsammans med en höjd p-norm arbetas in i förslaget. 
Gunnar Gidlund, Björn-Owe Björk och Per Lindström, samtliga (KD), yrkar bifall till Pontus 
Lambergs yrkande.  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar, med bifall från Lennart Lundberg, Maria Ahlestål, Britta 
Lästh och Pierre Janson, samtliga (KNU), att förslaget återremitteras för att omarbeta 
parkeringsnorm och antalet p-platser i planområdet (skriftligt yrkande, protokollsbilaga 1). 
Johan Helenius (SD), Monica Lövgren (SD) och Hans Nygren (SD) yrkar bifall till Knivsta 
Nu:s återremissyrkande.  
Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) yrkar återremiss för att 
stadsbyggnadsprinciperna ska arbetas in i Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2a och b, att P 
normen ses över, att planbestämmelserna gällande kvartersmark ses över och att 
beteckningen b 5, "Fastighet får ej underbyggas med garage , PBL 4 kap. 16 § 1 s t 1 p"  
lyfts bort. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Ordföranden konstaterar att det finns tre olika motiverade återremissyrkanden. För att se om 
något återremissyrkande har stöd av minst en tredjedel av de beslutande i 
kommunfullmäktige frågar ordföranden vilka ledamöter som stöder respektive 
återremissyrkande var för sig, och finner att inget yrkande har stöd av en tredjedel av 
kommunfullmäktige. 
Omröstning begärs.  
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Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 6 (16)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Omröstning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning: De ledamöter som stöder 
Kristdemokraternas yrkande röstar 1. De ledamöter som stöder Knivsta Nu:s yrkande röstar 
2. De ledamöter som stöder Liberalernas yrkande röstar 3. De ledamöter som avstår från att 
stödja ett återremissyrkande röstar Avstår.  
Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Gidlund (KD) 
röstar 1.  
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Pierre Janson (KNU), Mikael Rye-Danjelsen 
(KNU), Maria Ahlestål (KNU), Jakob Deremar (SD), Monica Lövgren (SD), Johan Helenius 
(SD), Hans Nyberg (SD), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) röstar 2. 
Inga ledamöter röstar 3. 
Klas Bergström (M), Britt-Louise Gunnar (S), Jeanette Meland (M), Thor Övrelid (M), Olivia 
Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Peter Evansson (S), Claes Litsner (S), Gunnar 
Orméus (S), Harriet Swanberg (S), Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C), 
Jacob Risberg (MP), Mikaela Gönczi (MP) och Christer Johansson (V) avstår från att rösta.  
Med 11 röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet med Knivsta Nu:s 
motivering.  

Sammanfattning av ärendet  
Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor 
idrottshall. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de olika 
hustyperna i området. Den fysiska miljön ska utgå från den mänskliga skalan och utformas 
utifrån den gåendes upplevelse. 

Underlag för beslut  
Beslut från kommunstyrelsen, § 155, 2020-09-21 
Tjänsteutlåtande 2020-08-26 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 69, 2020-08-31 
Plankarta 
Planbeskrivning  
Gestaltningsprogram 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Planenheten 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras under ärendet klockan 21.16–21.28. Efter ajourneringen 
genomförs en teknikkontroll och ett upprop.  
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Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 7 (30)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 171   Dnr: KS-2020/702 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer det upprättade förslaget till ny VA-taxa med en höjning 
av anläggningstaxan med 7 %. 

 
2. Den nya VA-taxan börjar gälla efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut, dock 

tidigast från och med den 1 januari 2021.  
 

3. Kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten 
AB:s styrelse. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Knivstavatten AB har den 10 augusti 2020 skickad en hemställan till Knivsta kommun om att 
höja VA-taxan. Samhällsutvecklingsnämnden godkände Knivstavatten ABs hemställan 2020-
08-31 för vidare behandling i kommunstyrelsen och antagande av kommunfullmäktige. 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-29 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 67, 2020-08-31 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2020-08-18 
Hemställan från Knivstavatten, inkommen 2020-08-10 
Underlag från Knivstavatten, tjänsteutlåtande och förslag på VA-taxa 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets. 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-29 

Diarienummer 
KS-2020/702 

   
 

Kommunstyrelsen 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer det upprättade förslaget till ny VA-taxa med en höjning 
av anläggningstaxan med 7 %. 

 
2. Den nya VA-taxan börjar gälla efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut, dock 

tidigast från och med den 1 januari 2021.  
 

3. Kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten 
AB:s styrelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Knivstavatten AB har den 10 augusti 2020 skickad en hemställan till Knivsta kommun om att 
höja VA-taxan. Samhällsutvecklingsnämnden godkände Knivstavatten ABs hemställan 2020-
08-31 för vidare behandling i kommunstyrelsen och antagande av kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter 
som föreligger för att bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre 
uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras. Anläggningsavgiften är den 
engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna 
VA-anläggningen.  
Knivstavatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den 
VA-utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas 
underskottet av brukningstaxan.  
Kostnadstäckningen för anläggningstaxan är beräknad på projekt som har eller förväntas 
starta inom ±3 år. För att nå en kostnadstäckning bör kostnader kopplade till framtida 
avloppsreningskapacitet räknas med och bedömningen är att de totala kostnaderna kommer 
att hamna på >0,5 miljard kronor. Föreslagen höjning skulle kunna jämföras med att varje 
hushåll får en höjd avgift motsvarande anslutningen av 0,25–2 personer.  
VA-taxan behöver även justeras med vissa mindre redaktionella ändringar. 
En närmare beskrivning av ärendet finns i handlingarna från Knivstavatten. 
Inför kommunstyrelsens sammanträde har den andra beslutsmeningen reviderats något 
jämfört med samhällsutvecklingsnämndens förslag. Syftet är att taxan ska träda i kraft vid 
årsskiftet, men skulle kommunfullmäktiges beslut bli fördröjt ska taxan träda i kraft så snart 
som möjligt efter beslutet.  
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Barnkonsekvensanalys 
På grund av tidsbrist har ingen barnkonsekvensanalys gjorts. 
 
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-29 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 67, 2020-08-31 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2020-08-18 
Hemställan från Knivstavatten, inkommen 2020-08-10 
Underlag från Knivstavatten, tjänsteutlåtande och förslag på VA-taxa, dokument-ID 
20200511-30065 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
 

 
 
 
 

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

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-08-18 

Diarienummer 
SUN-2020/368 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer det upprättade förslaget till ny VA-taxa med en höjning 
av anläggningstaxan med 7 %. 

 
2. Den nya VA-taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2021 eller snarast efter 

kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut. 
 

3. Kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten 
AB:s styrelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Knivstavatten AB har den 10 augusti 2020 skickad en hemställan till Knivsta kommun om att 
höja VA-taxan.  
 
 
Bakgrund 
 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter 
som föreligger för att bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre 
uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras. Anläggningsavgiften är den 
engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna 
VA-anläggningen.  
 
Knivstavatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den 
VA-utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas 
underskottet av brukningstaxan.  
 
Kostnadstäckningen för anläggningstaxan är beräknad på projekt som har eller förväntas 
starta inom ±3 år. För att nå en kostnadstäckning bör kostnader kopplade till framtida 
avloppsreningskapacitet räknas med och bedömningen är att de totala kostnaderna kommer 
att hamna på >0,5 miljard kronor. Föreslagen höjning skulle kunna jämföras med att varje 
hushåll får en höjd avgift motsvarande anslutningen av 0,25–2 personer.  
 
VA-taxan behöver även justeras med vissa mindre redaktionella ändringar. 
 
En närmare beskrivning av ärendet finns i handlingarna från Knivstavatten.  
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Barnkonsekvensanalys 
På grund av tidsbrist har inte en barnkonsekvensanalys gjorts enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-18 
Hemställan från Knivstavatten, inkommen 2020-08-10 
Underlag från Knivstavatten, tjänsteutlåtande och förslag på VA-taxa, dokument-ID 
20200511-30065 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i 
Knivsta kommun   
Förslag till beslut 

Vaxholmsvatten AB styrelse hemställer om 

att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan 
med 7 % 

att  kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2021 
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 

att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Vaxholmsvatten AB 
styrelse 

 

Sammanfattning 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. VA-
huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att bygga ut 
underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift 
justeras. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet 
till den allmänna VA-anläggningen.  

Knivstavatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad 
som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas underskottet av brukningstaxan.  

Kostnadstäckningen för anläggningstaxan är beräknad på projekt som har eller förväntas starta inom ±3 år. 
För att nå en kostnadstäckning bör kostnader kopplade till framtida avloppsreningskapacitet räknas med och 
bedömningen är att de totala kostnaderna kommer att hamna på >0,5 miljard kronor. Föreslagen höjning 
skulle kunna jämföras med att varje hushåll får en höjd avgift motsvarande anslutningen av 0,25–2 personer.  

VA-taxan behöver även justeras med vissa mindre redaktionella ändringar.  

Bakgrund 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Som VA-
huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger både för 
att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för att på ett säkert sätt sköta och 
underhålla den. 

Bilaga 1. 
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VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den allmänna VA-
anläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte får vara större än vad 
som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna den allmänna VA-anläggningen.  

För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras enligt följande.    

Anläggningsavgift (5–11 §§) 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den 
allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, 
vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns.  

VA-taxan ska vara skäligt och rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger då en 
fastighet ansluts till den befintliga VA-anläggningen. Därför är anläggningsavgiften indelad i olika parametrar; 
servisavgift, lägenhetsavgift, del i huvudanläggningsavgift och tomtyteavgift där vissa parametrar är 
kostnadsrelaterade och vissa är nyttorelaterade. För fastighetsägaren varierar avgiftens storlek även 
beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten ansluts.  

Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad 
som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas underskottet av brukningstaxan, 
vilket är fullt förenligt med vattentjänstlagen. 

Ny föreslagen avgift 

Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader) för VA-taxans anläggningstaxa är beräknad på samtliga projekt som 
har startat eller förväntas starta inom ±3 år, portföljen, och dessa projekts totala kostnader. För att nå en 
kostnadstäckning bör även kostnader som är kopplade till de enskilda projektens del av den framtida 
avloppsreningskapaciteten räknas med. Inget formellt beslut har tagits om vad som ska utgöra Knivstas 
framtida avloppsrening men bedömningen i dagsläget är att de totala kostnaderna för att klara Knivstas 
befolkningsprognos1 kommer att hamna på >0,5 miljard kronor. En uppskattning utifrån den 
belastningsprognos som tagits fram är att kostnaden för den framtida avloppsreningskapaciteten kan 
uppskattas till >15 000 kr/person som ansluts. Den generella höjning som nu föreslås om 7 % skulle kunna 
jämföras med att varje hushåll därmed får en höjd avgift motsvarande anslutningen av 0,25–2 personer 
beroende på vilken fastighetstyp man har. Den prognostiserade trenden för taxan är att den kommer att 
behöva höjas ytterligare, och föreslagen budget för 2022–2023 är beräknad på en taxehöjning 7+7 %. En 
närmare analys kommer att göras inför taxejustering 2022 med den kunskap som då finns om kommande 
investeringskostnader och hur den bäst bör justeras och fördelas mellan taxans parametrar för att bli så skälig 
och rättvis som möjligt. 

I bilaga 1 presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.   

I bilaga 2 är förändrade avgifter är utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter återfinns inom parentes 
och är (genomstrukna). 

 

                                                                 
1 Utredning – Behov av behandlingskapacitet för avloppsvatten för Knivsta kommun, mars 2020 
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Övriga avgifter (15§) 

Ny avgift för pappersfaktura. Av miljöhänseende vill vi begränsa utskick av pappersfakturor och vill därför 
lägga en avgift på 25 kr per pappersfaktura. Kostnaden ska täcka porto, papper, samt tryck inklusive 
handläggningstid. 

Ny avgift för avbetalningsplan. Vid upprättandet av en avbetalningsplan för VA-brukning samt avfallstjänster 
föreslås en uppläggningskostnad om 170 kronor för handläggningen av ärendet (administrativ tid samt 
ärendehantering och uppföljning) inklusive avi-avgift. 

Ny avgift för betalningspåminnelse. Vid utebliven betalning av faktura, föreslås en lagstadgad 
påminnelseavgift om 60 kronor att utgå. Detta för att täcka kostnaden för att administrera påminnelsen samt 
utskick av ny faktura. 

Ny avgift för täthetsprovning. Utförs täthetsprovning av servisledning på begäran av kund utav Roslagsvatten 
föreslås en avgift på 1 000 kr per ledning. 

Avgiftshöjning av olovlig öppning eller stängning av ventil. Vid olovlig öppning eller stängning av ventil föreslås 
en avgift om 5 000 kronor. Avgiften ska täcka juridiska omkostnader samt icke-planerat arbete för personal 
att säkerställa säkerheten av ventiler.  

 

Övriga justeringar 

VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 2: 

- Datum för antagande 
- Datum för ikraftträdande 

 

 

Terees von Stedingk 
Kommunansvarig Vaxholm och Knivsta 

Bilagor 

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
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Bilaga 1. Påverkan för olika typer av 
fastigheter 
Anläggningstaxa 

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus A*: 800 m2 264 938 283 519 7,0% 

Småhus: 2000 m2 294 538 315 191 7,0% 

Småhus: 2500 m2 353 738 378 535 7,0% 

Småhus: 3000 m2 427 738 457 715 7,0% 

Småhus: 4000 m2 427 738 457 715 7,0% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2 och en vattenförbrukning om 150 m3/år och används 
bland annat i jämförelsesyfte. 

 

Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar 
omhändertagandet av dagvatten lokalt. Småhus som ansluter enbart vatten och spill får följande höjning inkl 
moms: 

Tabell 2: Småhus som ansluter vatten och spill 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus A: 800 m2 216 506 231 690 7,0% 

Småhus: 1200 m2 240 186 257 028 7,0% 

Småhus: 2000 m2 287 546 307 703 7,0% 

Småhus: 3000 m2 346 746 371 047 7,0% 

Småhus: 4000 m2 346 746 371 047 7,0% 

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som ansluter alla 
nyttigheter (vatten, spill och dagvatten) följande inkl moms: 
 

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus B**: 15 lgh, 800 m2 1 005 664 1 076 269 7,0% 

Storhus: 20 lgh, 2000 m2 1 359 009 1 454 410 7,0% 

Storhus: 15 lgh, 5000 m2 1 316 464 1 408 825 7,0% 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.   
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Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
 

 

Utsnitt ur 

VA-TAXA FÖR  
 

KNIVSTAVATTEN AB:S 
 

ALLMÄNNA VATTEN- OCH  
 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR  
 

I KNIVSTA KOMMUN 
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ROSLAGSVATTEN AB genom KNIVSTAVATTEN AB  

TAXA 

för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 
Antagen av kommunfullmäktige i Knivsta kommun vid sammanträde den justeras 
efter kommunfullmäktiges beslut. 

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Knivstavatten AB nedan kallad va-verket. 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

§ 5 

5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
 
a) en avgift avseende framdragning av 
 varje uppsättning servisledningar till 
 förbindelsepunkter för V, S och Df om (91 113 kr)       97 500 kr 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om (61 716 kr)       66 050 kr 
c) en avgift per m2 tomtyta om (74 kr)                      79 kr 
d) en avgift per lägenhet om (52 909 kr)       56 625 kr 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

12.4 Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 
fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga 1 000 kr, 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 15 

Ändra pris för:  Olovlig öppning och stängning av ventil 750 kr 5 000 kr 

Tas bort:  Administrativ handläggning av andrahandsuthyrning 850 kr 

  

Tillkommer: Utskick av pappersfaktura    25 kr 

Administrativ handläggningsavgift för avbetalningsplan för VA-brukning samt 
avfallstjänster     170 kr 

Betalningspåminnelse    60 kr 

Täthetsprovning av servisledning  1 000 kr per ledning 
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TAXANS INFÖRANDE 

 
§ 20 
 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är 
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd 
som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande (se § 18 beträffande mätning och beräkning 
av förbrukning). 
 

 

 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 20 (30)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 183   Dnr: KS-2020/802 

Revidering av avfallstaxa 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige antar samhällsutvecklingsnämndens förslag på avfallstaxa för 

hushållsavfall. 
2. Den nya taxan träder i kraft från och med den1 januari 2021.  
3. Alla kunder med småhus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem med 

fyrfackskärl, ska under övergångsperioden oktober till december 2020 betala samma 
avgift för avfallshanteringen som gäller för det abonnemang som respektive kund har den 
1 september 2020. 

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

Röstförklaring 
Lennart Lundberg (KNU) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 4).  

Sammanfattning av ärendet 
Den nya avfallstaxan har tagits fram i första hand för att anpassa taxan till det nya 
insamlingssystemet med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- 
och tvåbostadshus, som kommer att införas i samarbete med Sigtuna, Upplands-Bro och 
Håbo kommuner. Upphandling av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för kommunen 
genomfördes under år 2019.  
Taxan ska täcka kostnader för administration, insamling, och behandling av hushållsavfall 
samt drift av Knivsta kretsloppspark. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-14 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 95, 2020-10-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2020-09-14 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag på avfallstaxa  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, och Tomas Colm, avfallsansvarig, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-14 

Diarienummer 
KS-2020/802 

   
 

Kommunstyrelsen 

Revidering av avfallstaxa 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige antar samhällsutvecklingsnämndens förslag på avfallstaxa för 
hushållsavfall. 

2. Den nya taxan träder i kraft från och med den1 januari 2021.  
3. Alla kunder med småhus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem 

med fyrfackskärl, ska under övergångsperioden oktober till december 2020 betala 
samma avgift för avfallshanteringen som gäller för det abonnemang som respektive 
kund har den 1 september 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den nya avfallstaxan har tagits fram i första hand för att anpassa taxan till det nya 
insamlingssystemet med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- 
och tvåbostadshus, som kommer att införas i samarbete med Sigtuna, Upplands-Bro och 
Håbo kommuner. Upphandling av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för kommunen 
genomfördes under år 2019.  
 
Taxan ska täcka kostnader för administration, insamling, och behandling av hushållsavfall 
samt drift av Knivsta kretsloppspark. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 
För dessa analyser och vidare utredning, se tjänsteutlåtandet från 
samhällsutvecklingsnämnden daterat 2020-09-14. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-14 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 95, 2020-10-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2020-09-14 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag på avfallstaxa  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret 
 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Tomas Colm Datum SUN-2020/359 
Avfallsansvarig 2020-09-14   
 
 
 

   Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
Revidering avfallstaxa 2021 
SUN-2020/359 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 
att anta föreslagen avfallstaxa för hushållsavfall  
 
att anta den nya taxan från och med 2021-01-01 
 
att alla kunder med småhus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem med 
fyrfackskärl, under övergångsperioden oktober till december 2020 ska betala samma avgift 
för avfallshanteringen som gäller för det abonnemang som respektive kund har den 1 
september 2020 
 
Sammanfattning  
Vid nämndens sammanträde 2020-08-31 togs beslut om återremittering av förslaget till 
reviderad avfallstaxa för att förtydliga skälen till minskad subventionering för 
hemkompostering samt komplettera med ekonomiska exempel på utfallet av taxan. 
 
Tjänsterna i taxan har anpassats till det nya insamlingssystemet som har upphandlats. 
Avgifterna ändras endast marginellt för ett normalhushåll. Kraven från regeringen på 
producenterna har skjutits framåt i tiden, vilket innebär att kommunens avfallshantering 
kommer att gå med underskott under en period i avvaktan på att högre ekonomisk ersättning 
kan fås från producenternas organisation.  
 
Bakgrund 
Ny avfallstaxa har tagits fram i första hand för att anpassa taxan till det nya 
insamlingssystemet med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- 
och tvåbostadshus, som kommer att införas i samarbete med Sigtuna, Upplands-Bro och 
Håbo kommuner. Upphandling av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för kommunen 
genomfördes under år 2019.  
 
Taxan ska täcka kostnader för administration, insamling, och behandling av hushållsavfall 
samt drift av Knivsta kretsloppspark.  
 
Faktorer som påverkar kostnadsutveckling för avfallsverksamheten är främst:  
 
1. Nytt avtal för insamlingsentreprenad som är gemensam med Håbo, Sigtuna och 

Upplands-Bro kommuner och som börjar gälla 2020-10-16 och omfattar uppstart av ny 
systemlösning med bostadsnära hämtningar i fyrfackskärl.  
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2. Lagstadgad förbränningsskatt höjs år 2021 med 25 kr per ton. Kostnaden för detta 
minskar dock när hushållen sorterar ut mer avfall till materialåtervinning. 

3. Kostnaden för drift av Knivsta kretsloppspark ökar med ca 400 000 kr på grund av 
förändringar i avfallsmängder och bemanning. 

4. Indexökning av kostnader för befintliga avtal. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagen förändring hämtning av hushållsavfall: 
Den nu föreslagna ändringen av taxan innebär en höjning med 45 kr per år (knappt 4 kr per 
månad) för de hushåll som idag har det vanligaste abonnemanget för småhus med tömning 
var 14:e dag med normalstort avfallskärl 190 liter för restavfall och 130 liter för matavfall.  
 
Den föreslagna taxan följer så långt det är möjligt det koncept som regeringen lagstiftat om, 
även om producenternas kostnadsansvar har tvingats skutas framåt i tiden. Det innebär 
bland annat att avgiften föreslås vara samma för hushåll som använder båda fyrfackskärlen 
och för de hushåll som i undantagsfall väljer att bara använda det ena kärlet, Kärl 1. 
 
Kunder med fyrfackskärl som önskar minska sina kostnader kan välja att både Kärl 1 och 
Kärl 2 ska tömmas en gång per månad, under förutsättning att matavfall hemkomposteras. I 
gällande taxa behöver kunder som hemkomposterar inte betala för matavfallskärlet, vilket 
innebär en ”rabatt” på normalt 520 kr per år. I den nya taxan föreslås att rabatten minskar 
eftersom det är bättre ur miljösynpunkt om matavfallet samlas in och används för att 
producera fordonsgas, utöver detta visar ny forskning på ogynnsam klimateffekt genom 
utsläpp av växthusgaser. 
 
När ett villahushåll hemkomposterar sitt matavfall, minskar kommunens kostnader för 
behandling och transport. 
Om Kärl 1 töms varannan vecka minskar kostnaden med c:a 250 kr per år 
Rabatten som föreslås är 260kr inkl moms. 
 
Om man väljer tömning var fjärde vecka minskar kostnaden med ca 787 kr per år 
Avgiften minskar med 580 kr för abonnemanget, inkl moms 
Rabatten som föreslås är 260 kr inkl. moms. 
D.v.s. avgiften för kunden minskar med sammanlagt 840 kr per år. 
 
Om rabatten inte minskas utan ligger kvar på tidigare nivå minskar kommunens intäkt med 
ytterligare drygt 150 000 kr per år. 
 
För ett standardabonnemang för småhus kommer grundavgiften enligt förslaget att utgöra 52 
procent av den totala årskostnaden, vilket är oförändrat jämfört med dagens taxa.  
 
Avfallsverksamheten beräknas gå med underskott, ca 850 000 kr. Verksamheten avser att 
sälja insamlat förpackningsmaterial och bedöms få intäkter för detta, men det är ännu inte 
klart när producenterna ska ta ansvar för kostnaderna för fastighetsnära insamling i enlighet 
med förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper. Regeringen har 
flaggat för att ansvaret för insamling av returpapper kan komma att flyttas från producenterna 
till kommunerna inom kort. Konsekvenserna av detta bör kunna klarläggas under nästa år, 
inför nästa revidering av avfallstaxan. 
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Taxejämförelse vanligaste abonnemanget 
villahushåll     

 
      

 Exempel, ett villahushåll med insamling av restavfall och matavfall     
 1-familjshus i Knivsta tätort med normalabonnemanget hämtning 26 ggr per år restavfall och 
matavfall  
                    
Årskostnad 
2020       

Årskostnad 
2021   

 
      

Grundavgift  1 855 kr     Grundavgift  1 880 kr       
Hämtning 190 l 
kärl 1 720 kr     

Hämtning kärl 1 
och 2 1 740 kr 

 
      

          
Totalt   3 575 kr     Totalt    3 620 kr        
 
 
Månadskostnad   298 kr   Månadskostnad   301 kr 

 

   
 
Taxejämförelse lägsta abonnemanget            
Exempel, ett villahushåll som hemkomposterar     
1-familjshus med hämtning 6 ggr per år restavfall och har hemkompostering 
                   
Årskostnad 
2020       Årskostnad 2021         
Grundavgift  1 855 kr     Grundavgift     1 880 kr       
Hämtning 140 l 
kärl    239 kr     

Hämtning kärl 1 
och 2    1 160 kr       

Rabatt    520 kr    Rabatt         260 kr    
Totalt   1 574 kr     Totalt   2 780 kr       

Månadskostnad   131 kr   Månadskostnad   232 kr    
 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Emma Lundbergh  
Samhällsbyggnadschef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej  
 

Förklara oavsett svar. 
 

Inte relevant i detta fall 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 
Ja  Nej  
 
Förklara oavsett svar. 
 
Barn påverkas inte av beslutet 
 
 
 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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1 Allmänna bestämmelser 
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i föreskrifter 
för avfallshantering i Knivsta kommun. 

1.1 Principer 
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4 
Miljöbalken får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt 
§ 5 i samma kapitel får avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att 
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering 
främjas. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2 Definitioner 

Bostad 

En bostad ska vara avsedd för att bo i och ha ett kök med indraget vatten och 
avlopp.   

En- och tvåbostadshus  

En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, 
enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för 
permanentboende. Begreppet omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus 
för permanentboende.  

Flerbostadshus  

Bostadshus med minst två våningar och minst tre lägenheter och där 
lägenheterna ligger på varandra.  

Fritidshus 

Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver 
hämtning av avfall året runt. Fritidshusen behöver dock, till skillnad från 
andra bostäder, inte ha vatten och avlopp indraget för att omfattas av 
bostadsbegreppet. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten 
eller om det finns behov av hämtning av avfall året runt definieras 
fastigheten som en- och tvåbostadshus. 

Verksamheter  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som 
genererar avfall som är jämförligt med hushållsavfall, till exempel affärer, 
restauranger, skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som 
inte utgörs av boende. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella 
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boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer 
samt verksamheter för vård och omsorg.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i 
föreskrifter om avfallshantering för Knivsta kommun samt 15 kap. 
miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 

1.3 Avgiftsskyldighet 
Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Knivsta 
kommun. Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. 
Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall 
till kommunen. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. 

Eventuell anmärkning mot fakturan ska göras inom åtta dagar från 
fakturadatum. Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 
Sker inte betalning av utfärdad faktura inom föreskriven tid kan kostnader 
tillkomma för exempelvis inkasso.  

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att 
hämta eller i de fall hämtning inte kunnat utföras. 

1.5 Anmälan om ändring 
Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar 
beräkningen av avgiftens storlek, till exempel behållarvolym eller 
hämtningsfrekvens ska meddelas skriftligt till kommunen. Om ändring sker 
under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande 
ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om 
ändrade ägarförhållanden inkommit. 

1.6 Om taxan saknar tillämpning 
För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av avgift 
som bestäms av Knivsta kommuns avfallschef, baserat på de principer som 
finns i denna taxa.  

1.7 Avfallsavgifterna 
Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och 
behandling samt avgifter för tilläggstjänster. 
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1.7.1 Grundavgift 
Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för kretsloppspark samt 
kommunens arbete med planering och uppföljning, administration, 
information, kundtjänst och fakturering. 

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare eller 
gemensamhetslösning, enligt 42-43 §§ i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus 
enligt kapitel 2.2 och delar på rörlig avgift för abonnemanget, se kapitel 1.7.2.  

För så kallade Attefallshus gäller grundavgift för lägenheter, när byggnaden 
används som bostad och abonnemang för avfallshämtningen delas med 
huvudbyggnaden. 

1.7.2 Rörlig avgift och tilläggstjänster 
Avgifterna finansierar bland annat kostnader för insamling, transport, 
eventuell eftersortering och behandling av avfall från hushåll och 
verksamheter.  

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller 
gemensamhetslösning, enligt 42-43 §§ i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, delar på rörlig avgift för abonnemanget. När hushåll ingår i 
gemensamhetslösning, enligt 43 §, får abonnemang med rörliga avgifter för 
flerbostadshus och verksamheter enligt kapitel 3.2 användas. 

1.8 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna 
Uppehåll 

Vid uppehåll i tömning, enligt 66 § i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, debiteras grundavgift under hela uppehållsperioden, men 
inte rörlig avgift. 

Hemkompostering 

När matavfall komposteras och har anmälts enligt 60 § i kommunens 
föreskrifter för avfallshantering dras 260 kr per år av från den ordinarie 
avgiften för abonnemang året runt, och 110 kr per år för fritidshus. 

1.9 Indexuppräkning av taxan 
Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring 
av avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex 
A12:1 MD. Förändringen räknas med juni månad 2020 som basmånad, 
varvid basmånadens indextal jämförs med indextalet för juni månad 
innevarande år. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift 
inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar beslut om de nya avgifterna. 
Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år. 
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus  
2.1 Grundavgift 

Tabell 1 Grundavgift, kr per bostad och år 
Kundkategori Avgift 

En- och tvåbostadshus 1 880 kr 

Fritidshus 1 110 kr 

Grundavgift uppehåll 290 kr 

 

2.2 Rörlig avgift 
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 
inom 1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan 
placering tillämpas dragvägstillägg enligt kapitel 2.3.3. 

Tabell 2 Året runt, hämtning och behandling, kr per år 
Abonnemang Antal tömningar 

per år 

(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 26 + 13 1 740 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 131 + 13 1 160 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 26 1 740 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 131 1 160 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

26 2 270 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

131 1 520 kr 

1.  Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om 
matavfall komposteras enligt 60 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. 

2.  Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av 
fyrfackskärlen. 
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Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 

Tabell 3 Fritidshus, hämtning och behandling, kr per år 
Abonnemang Antal tömningar 

per år 

(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 13 + 7 740 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 71 + 7 520 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 13 740 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 71 520 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

13 970 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

71 680 kr 

1.  Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om 
matavfall komposteras enligt 60 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. 

2.  Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av 
fyrfackskärlen. 
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2.3 Tilläggstjänster 
 

2.3.1 Extra abonnemang - kärl 
Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang med ytterligare 
kärl, utöver ordinarie abonnemang med fyrfackskärl. 

Tabell 4  Avgift för extra kärl, kr per kärl och år 
Abonnemang Antal 

tömningar 

per år 

Avgift 

Extra fyrfackskärl Kärl 1 26 1 740 kr 

Extra fyrfackskärl Kärl 2 13 600 kr 

Extra 190 liters kärl för restavfall 26 2 780 kr 

Extra 140 liters kärl för matavfall 26 2 540 kr 

 

2.3.2 Extra tömningar och extra säck 
Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan beställa 
extra tömning av kärl eller använda extra säck. Hämtning av extra säck ska 
beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid ordinarie 
kärl. Hämtning sker i samband med nästkommande ordinarie 
hämtningstillfälle för kärl 1. Endast sorterat restavfall får läggas i säcken.  

Extra tömningar av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

 

Tabell 5  Avgift för extra tömningar och extra säck, kr per säck 
eller kärl 

Tjänst Avgift 

Extra säck, max 125 liter/15 kg 100 kr 

Extra tömning av kärl 1 350 kr 
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2.3.3 Dragväg  
 

Tabell 6  Dragväg, kr per kärl och år 
Antal tömningar per år och 
tömningsfrekvens 

Avstånd 
1,5 - 10 meter 

Avstånd 

10 -30 meter1 

Avstånd 

30-50 meter1 

En- och tvåbostadshus, avgift 
per kärl 

   

26 gånger per år, varannan vecka 300 kr 900 kr 1 500 kr 

13 gånger per år, var fjärde vecka 150 kr 450 kr 750 kr 

Fritidshus, avgift per kärl    

13 gånger per år, varannan vecka, 
under vecka 16-41 

150 kr 450 kr 750 kr 

7 gånger per år, var fjärde vecka, 
under vecka 16-41 

80 kr 240 kr 400 kr 

1. Dragväg längre än 10 meter tillåts bara om det finns särskilda skäl, enligt 
40 § kommunens föreskrifter för avfallshantering.  
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter  
3.1 Grundavgift 

Tabell 7 Grundavgift, kr per år 
Kundkategori Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 1 090 kr 

Institutionsboende och studentkorridor, per 
lägenhet 

860 kr 

Verksamheter, per hämtningsadress 860 kr 

 

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall  
Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskilt kärl, som är avsedd för 
matavfall.  

För flerbostadshus ingår kostnaderna för det antal kärl för matavfall som 
behövs. Matavfallet hämtas med som mest samma antal hämtningar som 
restavfallet.  

För verksamheter ingår ett 140 liter kärl för matavfall per hämtadress. 
Samma hämtningsintervall som för restavfall ska tillämpas för det kärl för 
matavfall som ingår utan extra avgift. För ytterligare kärl för matavfall 
debiteras avgift per behållare, enligt Tabell 9. 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 
inom 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan 
placering tillämpas dragavståndstillägg enligt kapitel 3.3.2. 

Tabell 8 Avgift för sorterat restavfall, kr per kärl och år 
Kärl, 

volym 

26 ggr/år 

(Varannan 
vecka) 

52 ggr/år 

(Varje 
vecka) 

104 ggr/år 

(Två gånger 
per vecka) 

156 ggr/år 

(Tre gånger 
per vecka) 

190 liter 1 270 kr 2 540 kr Erbjuds inte Erbjuds inte 

370 liter 2 470 kr 4 950 kr 10 890 kr 16 330 kr 

660 liter 4 410 kr 8 830 kr 19 420 kr 29 130 kr 
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Tabell 9  Avgift för sorterat matavfall för verksamheter, utöver 
första kärlet, kr per kärl och år 

Kärl, 

volym 

26 ggr/år 

(Varannan 
vecka) 

52 ggr/år 

(Varje 
vecka) 

104 ggr/år 

(Två gånger 
per vecka) 

156 ggr/år 

(Tre gånger 
per vecka) 

140 liter 560 kr 1 120 kr 2 470 kr 3 710 kr 

370 liter 1 810 kr 3 620 kr 7 970 kr 11 950 kr 
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3.3 Tilläggstjänster 
3.3.1 Extra hämtningar 
Extra tömningar av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och 
ställas bredvid ordinarie restavfallskärl. Hämtning sker i samband med 
nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

Tabell 10  Avgift för extra hämtning, per säck eller kärl 
Tjänst Avgift 

Kärl 140-370 liter, kr per kärl 390 kr 

Kärl 660 liter, kr per kärl 420 kr 

Extra säck sorterat restavfall, max 125 liter/15 kg, 
kr per säck 100 kr 

 

Om beställd extra tömning av kärl inte kan utföras på grund av hinder, 
debiteras avgift för så kallad bomkörning.  

Tabell 11  Avgift för bomkörning 
Tjänst Avgift 

Avgift vid bomkörning, per hämtställe 150 kr 

 

3.3.2 Dragavstånd för kärl 
I de fall fastighetsinnehavaren har beställt abonnemang med tillägg för 
dragväg hämtas kärl med längre avstånd än 10 meter mot avgift enligt nedan.  

Avgift för dragväg gäller för alla typer av kärl och debiteras per kärl, baserat 
på tömningsintervall och avstånd mellan kärlets placering och 
hämtningsfordonets uppställningsplats.  

Tabell 12  Avgift för dragväg, per kärl och per år 
Tömningsintervall Avstånd 

10,1 - 20 meter 

Avstånd 

20,1 - 30 meter 

26 gånger per år 360 kr 540 kr 

52 gånger per år 720 kr 1 080 kr 

104 gånger per år 1 440 kr 2 160 kr 

156 gånger per år 2 160 kr 3 240 kr 
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3.3.3 Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang 
För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, tömning och 
hemtagning. Hyra ingår i avgiften. Om extratömning av kärlen behövs sker 
det enligt kapitel 3.3.1. 

Tabell 13  Avgift för tillfälliga kärl 
Tjänst Avgift 

Utkörning och hemtagning och sluttömning, per 
kärl 

500 kr 

4 Särskilda avgifter 
4.1 Verksamheter vid kretsloppspark 
Verksamheter betalar för besök vid kretsloppsparken med ett klippkort. Korten 

beställs genom Knivsta kommun – Avfall och återvinning. 

Tabell 14  Avgift för verksamheter för besök vid Kretsloppspark 
Tjänst Kort för 5 besök Kort för 10 besök 

Personbil med släp 1 800 kr 3 600 kr 

Övriga fordon, max 3,5 ton 2 400 kr 4 800 kr 

 

4.2 Felsorteringsavgift 
Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar 
debiteras en avgift för felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse 
för möjligheterna att behandla avfallet har kommunen rätt att inte tömma 
avfallsbehållaren och anmoda abonnenten att vidta rättelse innan nästa 
tömningstillfälle. Avgiften debiteras per avfallsbehållare och 
tömningstillfälle. 

Tabell 15  Avgift vid felsortering 
Avgift, kr per behållare och tömningstillfälle 500 kr 
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4.3 Byte av kärl 
Byte av kärl kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år 
betalas avgift. 

Tabell 16  Avgift för byte av kärl oftare än 1 ggr/år 
Tjänst Avgift 

Byte av kärl, max 1 gång/år Ingen avgift 

Byte av kärl oftare än 1 gång/år, kr per kärl 480 kr 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 172   Dnr: KS-2020/723 

Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna – Flytt av 
måltidsverksamhet och ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar föreslagen revidering av Reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder i Knivsta kommun daterad 2020-09-28. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Måltidsverksamheten ligger idag under kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten levererar  
enbart till utbildningskontoret och en ändring föreslås i reglementet så att ansvar för 
måltidsverksamheten flyttas över till utbildningsnämnden.  
 
Förslaget innebär även en ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv samt mindre 
redaktionella ändringar vad gäller hänvisning till lagrum.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
Beslutshandling 2020-09-28  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Utbildningsnämnden 
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Handläggare 
Stina Desroses 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-22 

Diarienummer 
KS-2020/723 

   
 

Kommunstyrelsen 

Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna – 
Flytt av måltidsverksamhet och ändring av ersättares tjänstgöring 
vid jäv 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar föreslagen revidering av Reglemente för kommunstyrelse och 

nämnder i Knivsta kommun daterad 2020-09-28. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Måltidsverksamheten ligger idag under kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten levererar  
enbart till utbildningskontoret och en ändring föreslås i reglementet så att ansvar för 
måltidsverksamheten flyttas över till utbildningsnämnden.  
 
Förslaget innebär även en ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv samt mindre 
redaktionella ändringar vad gäller hänvisning till lagrum.  
 
Bakgrund 
Föreslagen ändring i reglementet handlar om måltidsverksamhet, ändring av ersättares 
tjänstgöring vid jäv samt mindre redaktionella ändringar.  
 
Måltidsverksamhet 
Måltidsverksamheten ligger idag under kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten levererar  
enbart till utbildningskontoret och en ändring föreslås i reglementet så att ansvar för 
måltidsverksamheten flyttas över till utbildningsnämnden. Ändringen görs för att skapa 
förutsättningar för ett ännu bättre och mer nära samarbete mellan förskolan/skolan och 
måltidsverksamheten.    
 
I reglementet innebär förslaget ändring i § 16 Kommunstyrelsens övriga särskilda 
ansvarsområden samt i § 45 Utbildningsnämnd.  
 
Ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv 
Reglementet utgår ifrån SKR:s exempelreglemente för kommunstyrelser. Under avsnittet 
Jäv, avbruten tjänstgöring anger SKR två alternativa möjligheter till stadgande. Genom ett 
förbiseende blev båda alternativen kvar i reglementet när fullmäktige antog det och den 
felaktiga skrivningen har följt med i de revideringar som sedan skett. Nu har skrivningen 
ändrats så att det tydligt framgår att även om växeltjänstgöring i princip inte är tillåten utom 
vid jäv, kan en ledamot som avbrutit tjänstgöringen av annat skäl än jäv åter tjänstgöra om 
ersättares inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet (§ 35).  
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Redaktionella ändringar 
Redaktionella ändringar har gjorts så att hänvisning till lagrum görs på samma sätt 
genomgående i reglementet. Förkortningen KL skrivs genomgående ut till ”kommunallagen”, 
för ökad läsbarhet.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet är kostnadsneutralt, men förutsätter följdändring i budget så att de medel som 
avsatts ansvarsområdet hos kommunstyrelsen flyttas över till utbildningsnämnden och 
fortsatt kan nyttjas i verksamheten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
Beslutshandling 2020-09-28  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Utbildningsnämnden 
 

 

Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
2.  
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Förvaltningen bedömer att föreslagen ändring i reglementet samt följdändring i budget inte 
påverkar barn eftersom måltidsverksamhet ut mot barn och elever i förskola och skola 
fortsatt kommer att bedrivas så som innan ändringen. Inte heller redaktionella ändringar eller 
ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv bedöms påverka barn.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
3.  
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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FÖRSLAG 2020-09-28 

Beslutsdokument – Förslag på ändringar i det gemensamma 
reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna 
Ändringar görs i följande avsnitt:  

Kommunstyrelsens övriga särskilda ansvarsområden 
16 § 

Utöver de ansvarsområden som redan angivits ansvarar kommunstyrelsen särskilt för: 

- planuppdrag och planbesked,  

- markanvisningar och exploateringsavtal,  

- avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastigheter samt köp av bostadsrätter, 

- biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801) samt allmänkultur 

- föreningsstöd och -bidrag samt övrig fritidsverksamhet, kulturskolan, fritidsgårdar och 
ungdomsverksamheten, i den mån ansvaret inte överlåtits på en annan nämnd, 

- internationella kontakter och EU-frågor, 

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen,  

- besöksnäring och frågor om närturism, 

- projekt inom Lokalt ledd utveckling,  

- det strategiska arbetet med att främja integration, 

- drogförebyggande arbete och folkhälsa, 

- kommunens konsumentvägledning  

- tolkning och tillämpning av bestämmelserna om arvoden, andra ersättningar och 
pension till kommunens förtroendevalda, 

- övergripande ansvar för samråd och dialog med Region Uppsala och andra aktörer 
om kollektivtrafiken 

- ärenden enligt spellagen (2018:1138),  

- borgerliga förrättningar, 

- kommunens långsiktiga lokalförsörjning, 

- kommunens måltidsverksamhet. 

Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar kommunen själv 
och dess bolag. 
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Jäv, avbruten tjänstgöring 
35 § 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna.    

Utbildningsnämnd (UN) 
45 § 

Utbildningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- förskola 

- förskoleklass 

- grundskola  

- grundsärskola 

- gymnasieskola 

- gymnasiesärskola 

- särskild utbildning för vuxna (särvux) 

- kommunal vuxenutbildning 

- utbildning i svenska för invandrare 

- fritidshem  

- annan pedagogisk verksamhet 

- kommunens måltidsverksamhet. 

Utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom 
verksamhetsområdena.  

Nämnden får besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på nämndens 
verksamhetsområden. 

  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 9 (30)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 173   Dnr: KS-2020/726 

Ombudgetering av medel för måltidsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige flyttar budget för måltidsverksamhet ekologiskt 309 tkr från 

kommunstyrelsen till utbildningsnämnden från och med 1 januari 2021.  
2. Ombudgeteringen beaktas i arbetet med framtagande av mål och budget framöver. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Måltidsverksamheten ligger idag under kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten levererar  
enbart till utbildningskontoret och en ändring föreslås i reglementet så att ansvar för 
måltidsverksamheten flyttas över till utbildningsnämnden. Ändringen görs för att skapa 
förutsättningar för ett ännu bättre och mer nära samarbete mellan förskolan/skolan och 
måltidsverksamheten.    
Beslutet om ändring i reglementet förutsätter följdändring i budget så att de medel som 
avsatts för måltidsverksamhet ekologiskt hos kommunstyrelsen flyttas över till 
utbildningsnämnden och fortsatt kan nyttjas i verksamheten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
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Handläggare 
Stina Desroses 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-22 

Diarienummer 
KS-2020/726 

   
 

Kommunstyrelsen 

Ombudgetering av medel för måltidsverksamhet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige flyttar budget för måltidsverksamhet ekologiskt 309 tkr från 

kommunstyrelsen till utbildningsnämnden från och med 1 januari 2021.  
2. Ombudgeteringen beaktas i arbetet med framtagande av mål och budget framöver. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Måltidsverksamheten ligger idag under kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten levererar  
enbart till utbildningskontoret och en ändring föreslås i reglementet så att ansvar för 
måltidsverksamheten flyttas över till utbildningsnämnden. Ändringen görs för att skapa 
förutsättningar för ett ännu bättre och mer nära samarbete mellan förskolan/skolan och 
måltidsverksamheten.    
 
Beslutet om ändring i reglementet förutsätter följdändring i budget så att de medel som 
avsatts för måltidsverksamhet ekologiskt hos kommunstyrelsen flyttas över till 
utbildningsnämnden och fortsatt kan nyttjas i verksamheten. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett positivt beslut innebär en budgetjustering som medför att kommunbidrag för 
måltidsverksamhet ekologiskt flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden. 
Uppföljningen av verksamhetens ekonomi kommer hädanefter att ske under 
utbildningsnämnden. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
 

 

Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
3.  
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Förvaltningen bedömer att föreslagen ändring i reglementet samt följdändring i budget 
inte påverkar barn eftersom måltidsverksamhet ut mot barn och elever i förskola och 
skola fortsatt kommer att bedrivas så som innan ändringen.  
 
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? 
4.  
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 21 (30)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 184   Dnr: KS-2020/699 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Knivsta kommun betalar ett insatsbelopp om 2 588 000 kronor till Kommuninvest 

ekonomisk förening. 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningen och förändringar i insatskapital. 
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 

inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 
maximalt 1300 per invånare. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest ekonomiska förening lyder under Finansinspektionen. Myndigheten har 
utfärdat nya regler för finansbranschen vilket innebär att Kommuninvest ekonomiska 
förenings kapitalbas behöver stärkas på grund av att förlagslån inte får räknas som 
insatskapital. Vidare görs bedömningen att kommunsektorn har stora finansieringsbehov 
kommande år vilket också kräver att kapitalbasen behöver stärkas. På Kommuninvest 
årsstämma togs därför beslut om att höja medlemmarnas insatskapital och att förlagslånet 
ska betalas in som insatskapital. Förslaget till beslut är att följa årsstämmans beslut. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-10 
Information om kapitalisering KS-2020/687 
Förslag missiv och beslutformulering KS-2020/687 
Insatskapital per medlem samt förlagslån KS-2020/687 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
Ekonomichef 
 
  

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
fe

86
d4

31
-a

86
2-

41
14

-a
e1

7-
a8

0f
bf

53
c2

b3



Sida 1 av 4 

   
 

  
Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-10 

Diarienummer 
KS-2020/699 

   
 

Kommunstyrelsen 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening 
 
Förslag till beslut 

1. Knivsta kommun betalar ett insatsbelopp om 2 588 000 kronor till Kommuninvest 
ekonomisk förening. 

 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningen och förändringar i insatskapital.  
 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 per invånare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest ekonomiska förening lyder under Finansinspektionen. Myndigheten har 
utfärdat nya regler för finansbranschen vilket innebär att Kommuninvest ekonomiska 
förenings kapitalbas behöver stärkas på grund av att förlagslån inte får räknas som 
insatskapital. Vidare görs bedömningen att kommunsektorn har stora finansieringsbehov 
kommande år vilket också kräver att kapitalbasen behöver stärkas. På Kommuninvest 
årsstämma togs därför beslut om att höja medlemmarnas insatskapital och att förlagslånet 
ska betalas in som insatskapital. Förslaget till beslut är att följa årsstämmans beslut. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen 
är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala 
sektorn i finansieringsfrågor. Kommuninvest ekonomiska förenings uppdrag är att förse 
kommunsektorn med kapital till förmånliga lånevillkor.  
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs 
upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till 
en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
Kommuninvest lyder under banklagstiftning och EU direktiv, ett regelverk är kapitalkrav som 
reglerar risker i finansbranschen (finansiell stabilitet). Skärpta regler påverkar nu 
Kommuninvest ekonomiska förening som innebär att kapitalbasen behöver stärkas, det 
betyder att det egna kapitalet i föreningen behöver höjas. Detta krav korrelerar även med hur 
mycket lån som Kommuninvest ekonomiska förening lånar ut. Kommande 10 år är 
bedömningen att kommunsektorn har stora upplåningsbehov för investeringar vilket kommer 
öka behovet av kapital ytterligare och medför samtidigt behov av stärkt kapitalbas. 
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Återbetalning av förlagslån1 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett 
separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 
deltog i förlagslånen. 
 
Knivsta kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-03 till 2 588 000 kronor, 
jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in 
i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från 
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, 
och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för 
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till 
Föreningen i form av en kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 2021-20242 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare 
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 

                                                
1 Insatskapital per medlem samt förlagslån KS 2020/687 
2 Insatskapital per medlem samt förlagslån KS 2020/687 
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Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med 
en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per 
invånare för kommuner. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
I förslaget till beslut så ”omvandlas” förlagslånet till ett insatskapital, det innebär att Knivsta 
kommun uppfyllt insatsvillkoren för 2020 (900 kr per invånare). För 2021 kommer Knivsta 
kommun behöva betala in ca 2 miljoner kronor i ytterligare insatskapital (baserat på 19000 
invånare). För 2022-2024 gäller ytterligare 100 kr per invånare i ytterligare insatskapital, 
baserat på 19000 invånare så innebär det en årlig inbetalning om ca 1,9 miljoner kronor. 
Inbetalningarna har ingen ekonomisk konsekvens för driften men en mindre påverkan på 
likviditeten. Alternativet är att träda ur Kommuninvest ekonomiska förening och det bedöms 
ha en större ekonomisk påverkan genom sämre lånevillkor (det vill säga högre 
räntekostnader för kommunkoncernen). 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Information om kapitalisering KS-2020/687 
Förslag missiv och beslutformulering KS-2020/687 
Insatskapital per medlem samt förlagslån KS-2020/687 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
Ekonomichef 
 

 
 
 
Dan-Erik Pettersson 

Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet avser ett ökat insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening och bedöms inte 
påverka barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 10 (23)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 153   Dnr: KS-2020/492 
 

Motion 2020:07 från Monica Lövgren (SD)  - Inför digital signering av protokoll  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterat 4 
augusti 2020. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Monica Lövgren (SD) yrkar i en motion att digital signering av protokoll införs i Knivsta 
kommun. Förvaltningen har under våren arbetat med uppdraget att ta fram förslag på hur en  
helt digital process för signering av protokoll skulle kunna se ut. Under sommaren provas ett  
system där signering sker via bank-id och när höstens sammanträden startar upp kommer  
samma system att användas av alla nämnder, där besluten inte gäller sekretess. 

Underlag i ärendet  
Tjänsteutlåtande 2020-08-04 
Motionen 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Lisbeth Rye-Danjelsen 
Titel enhetschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-08-04 

Diarienummer 
KS-2020/492 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2020:07 från Monica Lövgren (SD) – Inför digital signering 
av protokoll  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 4 
augusti 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Monica Lövgren (SD) yrkar i en motion att digital signering av protokoll införs i Knivsta 
kommun. Förvaltningen har under våren arbetat med uppdraget att ta fram förslag på hur en  
helt digital process för signering av protokoll skulle kunna se ut. Under sommaren provas ett  
system där signering sker via bank-id och när höstens sammanträden startar upp kommer  
samma system att användas av alla nämnder, där besluten inte gäller sekretess. 
 
Bakgrund 
Monica Lövgren (SD) yrkar i en motion att digital signering av protokoll införs i Knivsta  
kommun.  
 
Kommunen arbetar intensivt med de digitaliseringsuppdrag som givits av 
Kommunfullmäktige. Arbetet med digitalisering av hela nämndprocessen är förhållandevis 
långt kommen. Under rådande Covid- 19 pandemi 2020 har sammanträdes- och 
mötesformer skett via olika digitala verktyg såväl för politiska sammanträden som för 
förvaltningen. Kallelser, underlag för beslut och övriga handlingar har sedan 2011 
distribuerats digitalt till de politiska organen. Sedan 2019 bereds även större delen av 
nämndernas beslutsunderlag digitalt via systemstöd och är i slutfasen av en process där 
varje politiker tar mot handlingarna via en app på Ipad. Att då även kunna justera protokollen 
digitalt blir ett naturligt steg. 
 
Kommunallagen 5 kap §§ 65 - 70, 6 kap 35 § och 8 kap 12 § beskriver hur protokoll ska 
föras, justeras och anslås. Kommunallagen anger däremot inte regler för att justering måste 
ske med penna vilket möjliggör en digital signatur. En utsedd justerare av ett protokoll  
säkerställer med sin underskrift att protokollet innehåller de beslut som tagits under  
sammanträdet samt att hanteringen av ärenden under sammanträdet skett på rätt sätt. Först 
efter att justeringen är gjord och protokollet anslagits kan eventuell överprövning av besluten 
göras.  Den digitala signeringen av protokoll förutsätter att det går att eftersöka vem som 
signerat och att det är rätt person. Det finns idag inte någon enhetlig lösning för hur en digital 
signatur ska se ut, men ett bank-id är ett vedertaget säkert sätt att verifiera en person. 
Socialtjänsten använder sedan något år ett system för beslut inom socialjouren där  
beslutsfattaren verifieras genom bank-id. Socialnämndens individutskott har valt att  använda 
samma system för beslut som gäller individer inom socialtjänsten. Detta system är inte 



Sida 2 av 3 

 
 

 
  

 
lämpligt att använda för protokoll som inte innehåller sekretess, då risken att röja  
sekretessuppgifter som hanteras där är för stor.  
 
Förvaltningen har under våren fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en helt digital process 
för signering av protokoll kan se ut. Under sommaren provas ett system där signeringen sker  
bank-id. Samma system kommer, när höstens sammanträden startar upp, att användas av 
alla nämnder. Därmed är införande av digitala signaturer redan i bruk. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Varje signatur kostar ca 9 kr, vilket ger en kostnad på ca 20 kr för ett protokoll med tre 
signaturer. Kostnaden beräknas inrymmas inom fastställd budget för respektive nämnd. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-04 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
Handläggare 
 

 
 
 
 

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

Digitala signaturer påverkar inte barns situation. 
 
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 



 

 

Motion / Sverigedemokraterna Knivsta 

Motion angående införande av digital justering av protokoll                              
2020-06-10 

 

Under ett politiskt verksamhetsår i Knivsta kommun justeras ett stort antal protokoll. Bara 

under 2019 hade nämnderna 51 planerade möten. Varje protokoll ska läsas, kontrolleras och 

signeras, utöver ordförande, av en vald justeringsperson. 

Den ledamot som ska justera ett protokoll kan behöva ta ledigt från jobbet för att åka in till 

kommunhuset för att signera ett protokoll, eller komma överens om en tid med 

nämndesekreteraren efter arbetsdagen slut, vilket ibland kan vara svårt att få till. 

Genom digital protokolljustering skulle förtroendevald kunna godkänna protokoll när och var 

det passar honom eller henne. Protokoll kunde läsas och justeras i någon form av E-tjänst där 

den förtroendevalda slutligen med sin e- legitimation ”skriver under” och därmed godkänner 

protokollet. Denna hantering skulle snabba upp processen för såväl tjänsteman som politiker 

och innebära ett miljövänligare sätt att administrera protokoll. 

Kommunallagen stipulerar att protokoll ska justeras inom 14 dagar men inte att detta måste 

ske genom undertecknande med en fysisk penna. Detta har redan prövats i 

förvaltningsrätten i Göteborg i en dom från 26 maj 2014 så det föreligger inga lagliga hinder 

för att justera kommunala sammanträdesprotokoll med digital eller elektronisk signatur. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

-Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs i Knivsta kommun. 

 

 

____________________________________________ 

Monica Lövgren SD 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 5 (30)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 169   Dnr: KS-2019/828 

Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) - Mer trygghet inom hemtjänsten  

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 20 november 2019. Motionären föreslår att 
Knivsta kommun innan mandatperiodens slut ska anta mål om att personalkontinuiteten per 
äldre och 14-dagarsperiod ska uppgå till max 12, samt att socialnämnden ska få i uppdrag 
att arbeta fram ett förslag på hur ett sådant mål ska uppnås. Motionen överlämnades till 
socialnämnden för beredning den 28 november 2019. Socialnämnden har föreslagit att 
motionen anses besvarad.  

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från socialnämnden, § 83, 2020-09-10 
Socialnämndens tjänsteutlåtande 2020-09-05 
Motionen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets och socialnämndens. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-28 

Diarienummer 
KS-2019/828 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) - Mer trygghet inom 
hemtjänsten  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 20 november 2019. Motionären föreslår att 
Knivsta kommun innan mandatperiodens slut ska anta mål om att personalkontinuiteten per 
äldre och 14-dagarsperiod ska uppgå till max 12, samt att socialnämnden ska få i uppdrag 
att arbeta fram ett förslag på hur ett sådant mål ska uppnås. Motionen överlämnades till 
socialnämnden för beredning den 28 november 2019. Socialnämnden har föreslagit att 
motionen anses besvarad.  
 
Bakgrund 
Socialnämndens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-05 innehåller en utredning, ekonomisk 
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till socialnämnden den 27 april 2020.  
 
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från socialnämnden, § 83, 2020-09-10 
Socialnämndens tjänsteutlåtande 2020-09-05 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör  
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Handläggare 
Lisa Bouveng 
Områdeschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-08-05 

Diarienummer 
SN-2019/363 

   
 

Socialnämnden 

Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) - Mer trygghet inom 
hemtjänsten 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till 
kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
2. Socialnämnden fortsätter för egen del arbetet med att skapa en ännu bättre 
personalkontinuitet inom hemtjänsten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget i motionen från Pontus Lamberg, Kristdemokraterna är:  
Att anta mål om att innan mandatperiodens slut 2022 ska personalkontinuiteten per äldre och 
14-dagarsperiod uppgå till max 12.  
Socialnämnden bedömer att den upplevda tryggheten hos brukaren kan nås genom ett 
individanpassat sätt att arbeta snarare än genom ett fixerat mål i kontinuitetsmätningen.  
 
Bakgrund 
Ärendet beslutades i socialnämnden 2020-02-27, behandlades på kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-04-27, där ärendet återremitterades till socialnämnden, för att ta in ny 
kunskap. 
 
Historiken i Knivsta från kontinuitetsmätningen är att antalet medarbetare per brukare på 14 
dagar har varit 12 personer 2016, 19 personer 2017, 16 personer 2018 och 17 personer 
2019. Socialnämndens mål 2020 är att kontinuiteten i hemtjänsten ska behållas. 
 
Personalkontinuitet i hemtjänsten beskrivs vanligtvis genom måttet på antal personal som en 
brukare möter under 14 dagar, ett mått från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) årliga 
nationella undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). I den årliga mätningen ingår 
personer från 65 år som har minst två besök av hemtjänsten varje dag mellan kl. 07.00-
22.00. Trygghetslarm och matleveranser ingår inte. Resultatet används för att beskriva 
kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 
 
 
Tidigare utredning 
Personalkontinuitet i hemtjänsten beskrivs vanligtvis genom måttet på antal personal som en 
brukare möter under 14 dagar, ett mått från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) årliga 
nationella undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). I den årliga mätningen ingår 
personer från 65 år som har minst två besök av hemtjänsten varje dag mellan kl. 07.00-
22.00. Trygghetslarm och matleveranser ingår inte. Resultatet används för att beskriva 
kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.  
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Historiken i Knivsta från kontinuitetsmätningen är att antalet medarbetare per brukare på 14 
dagar har varit 12 personer 2016, 19 personer 2017, 16 personer 2018 och 17 personer 
2019.  
 
Hemtjänsten arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling kring områden som trygghet, 
brukarinflytande, kontaktmannaskap och strävar alltid efter att öka kvalitén i insatserna till 
brukaren. Under 2020 kommer verksamheten att arbeta med personalkontinuiteten till 
brukaren. Verksamheten kommer även att arbeta med att öka produktiviteten hos 
personalen, vilket mäter hur stor del av personalens arbetstid som är tid hemma hos brukare. 
Dessa två områden har en påverkan på varandra, för att skapa en hög kontinuitet krävs mer 
personal vilket kan sänka produktiviteten.  
Verksamheten arbetar kontinuerligt med kontinuitet och känslan av trygghet för brukaren, 
vilket kan göras på flera olika vis där det är viktigt att ha brukaren med i sin egen planering, 
detta för att arbeta individbaserat med trygghet och kvalité för varje enskild brukare.  
 
Det finns fler sätt att beskriva och mäta kontinuitet:  
• Personalkontinuitet - antalet olika personer som kommer till brukaren  
• Insatskontinuitet - att insatsen genomförs på samma sätt varje gång  
• Tidskontinuitet - att insatsen genomförs på samma tid varje gång  
 
Vid planering prioriterar hemtjänsten att möta den enskilda brukarens behov av kontinuitet. 
Det är viktigt att prata om effekten och kvalitén för brukarna i varje insats. Brukarna har olika 
behov och får insatserna utförda under olika lång tid. Vissa brukare upplever att det är 
viktigare för dem att insatserna utförs på samma sätt och vid samma tillfälle varje vecka, än 
att det är samma personal som kommer. Förvaltningen bedömer därför att det viktigaste är 
att säkerställa processer som medför att brukaren kan känna sig trygga med hur insatserna 
utförs, samt att informationsflöden fungerar både internt och externt. Detta bedöms kunna 
nås även utan att minska genomsnittliga antalet medarbetare i en insats.  
Ett mål på max 12 personal per brukare under en 14- dagarsperiod skulle beröra 
hemtjänstens mål med ökad produktivitet, minskad restid och skulle även medföra ökade 
kostnader i hemtjänsten. Det skulle även kräva att verksamheten rekryterar fler medarbetare 
inom hemtjänsten, där det är svårt att rekrytera utbildad personal. I dag har man ännu en 
hög andel undersköterskor i hemtjänsten vilket är något att vara stolt över.  
Att arbeta för mer trygghet inom hemtjänsten kan alltså göras på flera olika sätt, där fler delar 
än kontinuiteten bör beaktas. Dessa områden kan vara att öka brukarmedverkan i utförandet 
av hemtjänst, arbeta med förutsägbarheten kring vem som kommer på nästa besök, att 
arbeta med att stärka kontaktpersonens roll. Känslan av ökad kontinuitet kan även vara att 
kunna ha ett fåtal personal som utför vissa insatser av brukarens beslut. Sammanfattningsvis 
bedömer förvaltningen således att den upplevda tryggheten hos brukaren kan nås genom ett 
individanpassat sätt att arbeta snarare än genom ett fixerat mål i kontinuitetsmätningen.  
 
Ny kunskap i ärendet 
Under våren har hemtjänsten  haft speciell situation utifrån covid-19. Hemtjänstens arbete 
har dels utförts utifrån samma direktiv som tidigare, men även med nya direktiv utifrån aktuell 
situation. Det som varit nytt har främst varit nya arbetsrutiner för att undvika smitta av covid-
19 och att minska möjlig smittspridning i verksamheten och nya rutiner utifrån  användning 
av skyddsutrustning.  
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Hemtjänsten har arbetat tillsammans med förvaltningens MAS och vårdhygien. Vid misstänkt 
smitta och vid konstaterad smitta av covid-19 har arbetet styrts upp med full 
skyddsutrustning och förändrat arbetssätt, där planeringen varit, att så få medarbetare som 
möjligt går till dessa brukare, vid dessa tillfällen ökar kontinuiteten och behovet av fler 
medarbetare blir större. Hemtjänsten har även i arbetet med friska brukare försökt att skapa 
en ökad kontinuitet, för att minska en eventuell smittspridning. Det är viktigt att betona att 
arbetet med att begränsa smittspridning under rådande pandemi följer gällande 
rekommendationer oavsett den i övrigt grundläggande målsättningen hos socialnämnden 
avseende kontinuitet. 
 
När det gäller planeringen av det dagliga arbetet hos brukaren så beaktas flera delar, där 
personalkontinuitet hos brukaren är en del. Fler delar som beaktas vid planeringen är 
brukarens behov och önskan och medarbetarnas olika kompetens och delegeringar, 
hemtjänstens mål att öka produktiviteten tas också med i planeringen. 
 
Det viktiga i planeringsarbetet är att lyssna in brukaren och att arbeta utifrån dennes behov 
och genomförandeplan. Socialnämnden bedömer inte att det vare sig är nödvändigt ur ett 
trygghetsperspektiv, eller att det är önskvärt ur ett ekonomiskt perspektiv, att sätta ett 
kontinuitetsmått på max 12. Nämndens målsättning är dock att, tillsammans med andra 
trygghetsskapande åtgärder, också arbeta för en ännu bättre personalkontinuitet hos 
brukarna, vilket fortsatt ska vara en av delarna som beaktas i planeringen av de dagliga 
insatserna hos brukaren. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett av socialnämndens mål för 2020 är att Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas 
av god kvalitet och effektivitet, där indikatorn är att brukartiden i förhållande till total arbetstid 
inom hemtjänst i egen regi ska öka, vilket kan påverka det ekonomiska resultatet, om målet 
också är en kontinuitet på 12 medarbetare hos en brukare på en 14 dagars period. Det är 
svårt att säga hur stor kostnadsökningen kan bli, men att det kommer medföra ökade 
kostnader.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-05 
Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) – Mer trygghet inom hemtjänsten 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

Catrin Josephson, Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

Verksamheten riktar sig inte mot barn. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
2019-11-20 

Motion 

Mer trygghet inom hemtjänsten 

Att bli äldre innebär för de allra flesta att det kommer en dag då man inte klarar sig själv på 
egen hand. Med åldern ökar oftast behoven av stöd och kan innefatta allt från att få hjälp 
med städning till att klä på sig själv. 

 
Våra äldre ska känna en trygghet och att kommunen möter deras  behov med omtänksamhet 

och serviceinriktad personal. För de äldre är det oftast ett stort steg att släppa in personalen 
i sitt eget hem, vilket gör trygghetsaspekten ännu viktigare, att det finns en kontinuitet och 
regelbundenhet i vilka hemtjänstmedarbetare som besöker våra äldre. Detta blir viktigare ju 
större hjälpbehov som de äldre har. 

 
Över en period på 14 dagar mötte de äldre som har hemtjänst 12 olika 
hemtjänstmedarbetare år 2016 i Knivsta kommun. Förra året var siffran 16 stycken. Vilket är 
en klar försämring. Detta är oacceptabelt och ovärdigt de äldre i vår kommun. 
Personalkontinuiteten måste bli bättre. 
 
 
 

Därför föreslår vi följande: 

 
Att anta mål om att innan mandatperiodens slut 2022 ska personalkontinuiteten per äldre 

och 14-dagarsperiod uppgå till max 12. 
 
Att uppdra åt socialnämnden att arbeta fram förslag på hur ovan mål ska uppnås 

Pontus Lamberg 
Kristdemokraterna 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 6 (30)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 170   Dnr: KS-2020/156 

Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD) och Gunnar Parnell (-) om arbetsmiljö och minskade barngrupper i förskolan  

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

Reservation 
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020. 
Motionärerna föreslår bl.a. att Knivsta kommun ska genomföra en utredning av 
arbetsmiljösituationen på de kommunala förskolorna och minska barngruppernas storlek. 
Motionen har beretts av utbildningsnämnden den 8 september 2020. Nämnden föreslår att 
motionen avslås.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från utbildningsnämnden, § 65, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-14 
Motionen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut var att motionen ska anses besvarad.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-28 

Diarienummer 
KS-2020/156 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om arbetsmiljö och 
minskade barngrupper i förskolan 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020. 
Motionärerna föreslår bl.a. att Knivsta kommun ska genomföra en utredning av 
arbetsmiljösituationen på de kommunala förskolorna och minska barngruppernas storlek. 
Motionen har beretts av utbildningsnämnden den 8 september 2020. Nämnden föreslår att 
motionen avslås.  
 
Bakgrund 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande daterat 14 maj 2020 innehåller en utredning, 
ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys.  
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från utbildningsnämnden, § 65, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-14 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Handläggare 
Margareta Dahlin 
Verksamhetschef förskola/särskola 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-14 

Diarienummer 
UN-2020/73 

   
 

Utbildningsnämnden 

Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om arbetsmiljö och 
minskade barngrupper i förskolan 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020 inkom en motion gällande 
arbetsmiljö och minskade barngrupper i förskolan från Kristdemokraterna. 
 
I motionen föreslår motionärerna Kommunfullmäktige i Knivsta: 

• Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom de 
kommunala förskolorna, där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas. 

• Att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de 
arbetsmiljöproblem som identifieras. 

• Att i samma syfte minska barngruppernas storlek. 
 
Förvaltningen bedömer att det inom ramen för nuvarande systematiska arbetsmiljöarbete 
finns en systematik som fångar upp såväl barnens som medarbetarnas situation och att 
åtgärder genomförs kontinuerligt och föreslår därför avslag på motionen. 
 
 
Bakgrund 
Arbetsmiljösituationen i förskolan är både en fråga om barns uppväxtvillkor och om goda 
arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Det är allmänt känt att ljudtrötthet är vanligare 
bland förskolepersonal än hos många andra yrkesgrupper. Medvetenheten om att buller går 
att åtgärda med hjälp av materialval, ombyggnad och pedagogik har ökat de senaste åren. 
Barn delas exempelvis in i mindre grupper där de fördelas i olika rum, ljudabsorbenter och 
textilier sätts upp, ljuddämpande bord som står på mjukare golv prioriteras och man väljer till 
exempel tystare byggklossar. Dagen på förskolan planeras också så att man är växelvis ute 
och inne under delar av dagen. 
 
Systematiskt arbete kring arbetsmiljö pågår ständigt inom ramen för rektors 
arbetsmiljöansvar. I samband med enkäter, medarbetardialog, arbetsplatsträffar, 
skyddsronder och samverkansmöten lyfts frågor kring arbetsmiljö upp på olika sätt och möter 
därmed behov på såväl individ som gruppnivå.  Alla rektorer har tillsammans med 
skyddsombuden på respektive enhet påbörjat ”Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning”. Detta i 
syfte att ytterligare höja den gemensamma kompetensen och medvetenheten kring frågornas 
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betydelse och stöd från Länshälsan i Uppsala finns att tillgå. Inom kommunens 
partsgemensamma arbete, HÖK 18, fokuseras i huvudsak på arbetsmiljön.  
 
Huvudmannen ansvarar för att arbetsmiljöarbete ingår naturligt i verksamheten. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Varje arbetsgrupp gör regelbundna 
kartläggningar där undersökning av arbetsmiljön sker, risker bedöms, risker åtgärdas, 
handlingsplaner skrivs och effekter av vidtagna åtgärder kontrolleras. Arbetet följs 
regelbundet upp i den förvaltningscentrala samverkansgruppen tillika skyddskommitté.  
 
Frågan om barngruppernas storlek är komplex. Förskolan har ett uppdrag att ge alla barn en 
god start i livet. Hur barngruppernas storlek påverkar barns rätt till en likvärdig förskola av 
hög kvalitet är en viktig fråga som behöver belysas ur olika aspekter. Likväl även hur antalet 
barn i grupperna påverkar personalens arbete och förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. 
Förskolan är till för barnen men är också en stor arbetsplats för många förskollärare och 
barnskötare.  
 
Forskningen visar att gruppstorlek inte kan ses som ett isolerat fenomen utan ska ställas i 
relation till andra påverkande faktorer, såsom personalens utbildning och kompetens, 
personaltäthet, barngruppens sammansättning och lokalernas beskaffenhet. Förskolans 
kvalitet och barns förutsättningar att må bra, leka och lära är en komplex fråga som inte 
enbart kan kopplas till antalet barn i gruppen. Verksamheten i förskolan bör sträva efter att 
barnen får ett begränsat antal relationer att förhålla sig till på förskolan, avseende både antal 
kamrater och pedagoger. Hur detta genomförs behöver bestämmas i ett verksamhetsnära 
perspektiv. Organisatoriska förändringar i arbetssätt och lokalernas utformning kan vara ett 
sätt att minska antalet barn i gruppen under en stor del av verksamhetstiden. 
 
Förvaltningen bedömer att det inom ramen för nuvarande systematiska arbetsmiljöarbete 
finns en systematik som fångar upp såväl barnens som medarbetarnas situation och att 
åtgärder genomförs kontinuerligt. Detta i syfte att skapa bästa möjliga förutsättning för en 
god arbetsmiljö som i förlängningen leder till goda förutsättningar för lärande. Med anledning 
av detta föreslås Utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 

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

Förskolans kvalitet skapas, gestaltas och avgörs i konkreta, kommunikativa möten 
mellan vuxen och barn. Avgörande för barns välmående, lärande och utveckling är 
den kommunikation och interaktion som sker i förskolan. Likvärdighet och kvalitet blir 
då en fråga om förskollärares kompetens och hur de kommunicerar, interagerar, 
förstår och lyssnar på barnen, ser deras potential och handlar så att barnen känner 
sig delaktiga, engagerade, dugliga och aktiva i sitt lärande7. Här bildar strukturella 
faktorer i form av förskolans fysiska rum, arbetslagets utbildning, personaltäthet, 
antalet barn i grupperna och barngruppens sammansättning en stödjande eller 
begränsande ram. Denna ram kan antingen ge möjligheter eller hindra arbetslaget att 
genomföra förskolans uppdrag enligt intentioner och målområden. Därför bör 
verksamheten i förskolan sträva efter att barnen får ett begränsat antal relationer att 
förhålla sig till på förskolan, avseende både antal kamrater och pedagoger.  
 
Ett avslag på motionen innebär ingen förändring mot nuvarande förutsättningar.   
 
 
2. Hur har barns bästa beaktats? Organisatoriska förändringar i arbetssätt genomförs för 

att minska antalet barn i gruppen under en stor del av verksamhetstiden. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. I dagsläget finns inga 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 



 

 

Motion om arbetsmiljö och minskade barngrupper 

i förskolan 

Enligt Lärarförbundets förra ordförande Eva-Lis Sirén är det nästan dubbelt så vanligt med 

stressrelaterade sjukdomar för förskollärare och lärare i fritidshem än jämfört med andra 

yrkesgrupper. Enligt statistik från Försäkringskassan för några år sedan är nästan dubbelt så 

vanligt med sjukskrivningar för psykiska diagnoser för personal inom barnomsorgen än för 

arbetsmarknaden i sin helhet. Ökningen har varit stegrande. 

En av studierna som genomförts på området slog fast att de höga stressmiljöerna i förskolan 

slår hårt mot personalens hälsa och att det finns mer ljudtrötthet och allmäntrötthet än i 

andra yrken, detta tillsammans med oroande höga stressnivåer, som höjs redan innan de går 

till jobbet och sjunker inte förrän sent på kvällen (Fredrik Sjödin m fl 2011).  

Det borde vara högt prioriterat av varje arbetsgivare att motverka detta. Därför anser vi att 

det är hög tid att särskilt utreda arbetsmiljön på kommunens förskolor.  

Barnens tre första år lägger grunden för utvecklingen resten av livet. Det har att göra med 

kognitiv utveckling men även emotionell utveckling. Relationen mellan personalen och barnen 

är det som måste stå i centrum. För att små barn ska kunna knyta an behöver personalen ha 

tid för vart och ett utav dem.  

Arbetsmiljösituationen i förskolan är således både en fråga om barnens uppväxtvillkor och om 

goda arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Om Knivsta kommun menar allvar med att 

vara en attraktiv arbetsgivare är det vår skyldighet att se till att arbetsmiljön är god.  

Medel kan omfördelas från centrala kostnader för att öka förskolepengen i syfte att 

genomföra nedanstående förändringar. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraterna 

kommunfullmäktige i Knivsta 

Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom de kommunala 

förskolorna, där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas 

Att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de 

arbetsmiljöproblem som identifieras 

Att i samma syfte minska barngruppernas storlek 

 

Pontus Lamberg (KD)  

Björn-Owe Björk (KD)  
Gunnar Gidlund (KD)  
Gunnar Parnell (KD) 
 



 

 
    

FÖRSLAG 2020-11-13 

§ X     KS-2020/10 

Fyllnadsval av ersättare i Samordningsförbundet Uppsala – rättelse av felaktigt 
justerat protokoll 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastslår att Synnöve Adell (KD) valdes till ersättare i 
Samordningsförbundet Uppsala på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september.  

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Uppsala län 
 

 

Sammanfattning 

På sammanträdet den 23 september valdes Synnöve Adell (KD) till Samordningsförbundet 
som ersättare. Webbsändningen visar tydligt att valet ägde rum. Protokollet speglade inte 
detta och kommunfullmäktige måste fastslå beslutet så det kan justeras om.  
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                    2020-11-0415:51:20
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet.


                

                
                

            

            
            
                
                    2020-11-0415:51:20
                    Peter Alm på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en granskare fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2020-11-0415:51:20
                    Ronny Hellström på Knivsta Kommun som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2020-11-0420:31:40
                    Ronny Hellström på Knivsta Kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2020-11-0420:33:15
                    Ronny Hellström på Knivsta Kommun gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 194402050092


                

                
                

            

            
            
                
                    2020-11-0420:33:33
                    Ronny Hellström på Knivsta Kommun signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2020-11-0420:33:33
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Knivsta Kommun och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1424501/effe233bcc7442590b62c82518179d385b126221/?asset=verification.pdf



